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  مقدمة

  

ُتحتل عملية التغيري يف الفكر الرتبوي موقعا محوريـا، حيـث تـدرس عـادة يف  ً ً

ًصلب األصول الثقافية للرتبية، بوصف ذلك هدفا أساسا للعمـل الرتبـوي، كـام ميثـل  ً ُ

  .ًمنشودا يف الوقت ذاتهله ًمخرجا 

 بتقديم خلفية )دراسات تربوية( يف سلسلة تاسعيستهل هذا اإلصدار وهو  ال

عن فلسفة التغيري من منظور تربوي، ليرتكز املحور الثـاين مـن الكتـاب جامعة امة ع

ّأمـا . املعـارصة اإلسـالمية حول منهج الرتبية املدنيـة يف ضـوء أبـرز مـدارس التغيـري 

املوضوع الثالث  فخصص للـدور الرتبـوي لخطبـة الجمعـة بـني اإلفـراط والتفـريط، 

اته ومالبسات جمهـوره، ومقـام الـساحات وذلك للتمييز بني مقام املسجد بخصوصي

 بالنـسبة إىل -وامليادين العامة، حيث يأيت الراغبون يف االسـتامع إىل خطبـة الجمعـة 

ّ أما املوضوع الرابـع فتحـدد يف  نطـاق الرتبيـة .طواعية، من غري إكراه -امليادين تلك

اور الـسابقة  وهو مستلهم كام جوهر املح،اإلعالمية يف زمن املتغريات وعرص الصورة

   .  مبارشو عىل نح،م2011جميعها من وحي أحداث ثورة الربيع العريب يف 
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، ولكن مـن منظـور س والسادس فريتبطان بأساس التغيريأما املوضوعان الخام

، حيث يرجع بنا إىل التغيري الذي رامت خامسلأبعد يف الزمان بالنسبة إىل املوضوع ا

م يف الـيمن، واتخـذ مـن  1962أيلول/من سبتمربإىل إحداثه ثورة السادس والعرشين 

ًهدف تغيري وضع التاميز االجتامعي، واملنزع العنرصي الـذي كـان سـائدا يف عـصور 

ًاألمئة عىل نحو عام إىل واقع جديد متغري إيجابا، حيث العدالة واملـساواة بـني أبنـاء  ّ

ري  الرتبـوي، اختتم الكتاب مبناقشة قضية مؤرقـة يف عمليـة التغيـالشعب، عىل حني 

وهي اإلصالح الرتبوي الذي يبدأ مـن إعـامل مبـدأ النقـد الـذايت، بوصـف ذلـك أوىل 

 مـن وراء الـلــهو. الخطوات السليمة، لتحقيق ذلك الهـدف الـسامي، وهـو اإلصـالح

 القصد 

  

 د أحمد محمد الدغيش.أ

 أستاذ الفكر الرتبوي اإلسالمي

  ءجامعة صنعا -قسم أصول الرتبية -كلية الرتبية

  م2016ترشين الثاين /نوفمرب2ه املوافق 1438صفر 2

com.yahoo@addaghashi  
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 فلسفة التغيري

  رؤية تربوية 

  : متهيد

 الكـون ووجـد الـلـهًيعد التغيري أساسا يف النظام الكوين واملجتمعي منذ خلق 

ّحايـل عـىل ذلـك، أو أن التقـدم العلمـي أو بحيث المجال للتاإلنسان عىل البسيطة، 

ّالبحث يف العلوم اإلنسانية واملجتمعيـة سـيتمكنان مـن الـتخلص مـن حتميـة هـذا 

  : القانون املضطرد الخالد

ًسنة الـلــه يف الـذين خلـوا مـن قبـُل ولـن تَجـد لـسنة الـلــه تَبـديال ( َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّْ ََّ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ُ}33/62{ (

  62: األحزاب

َاستكْب( ِ ُارا يف األرض ومكْر السيئ وال يحيق المكْر السيئ إال ِبأهلـه فهـْل ينظـروَن ْ ُ َُ َ َ َِ َ َ ْ ًَ ِ ِ ْ َِ َّ ْ َ ِْ ُ ِّ َّ ِّ ََّ ُ ِ َ ِ َ

ًإال سنَت األولني فلن تَجد لسنت الـلـه تَبديال ولن تَجد لـسنت الـلــه تَحـويال  َ ً َ ْ َِّ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َّ َُّ ْ َُ َِ َِ ََّ َ َ ُ ِ}35/43{( 

  43: فاطر

 عىل املـستوى الفـردي أو الجامعـي،  بني مسلم أو غري مسلموال فرق يف ذلك

ّوال بني مجتمع متقدم أو متخلف، قديم أو حديث ّ:  

ِليس ِبأمانيكُم وال أماين أهل الكتاب من يعمْل سـوءا يجـز ِبـه والَ يجـد لـه مـن ( ِ ِ ُِ َْ ْ َِّ َ ُ َ َْ ََ ِْ ْ َ َ ًَ ُ َ َِ َ ِ ْ َ َ َِّ ِّ ْ

ًدوِن الـلـه وليا والَ نَصريا  ِ ِ َِ ٍَّ  123:  النساء) }4/123{ُ
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  : تعريف التغيري

 الثقافيـة(عىل النظم املجتمعية الذي يطرأ ّ ذلك التحول : هنااملقصود بالتغيري

 فينقلهـا إىل مرحلـة )إلـخ ...اإلعالميـة-العلميـة  - االقتـصادية- السياسية–القيمية –

 كس عـىلفلسفة كليـة تـنعبفعل عملية التعليم والرتبية وما يتضمنانه من ، جديدة

تحدث عملية التغيري اإليجابية املأمولة، أو السلبية، ف، جملة عنارص النظم املجتمعية

إن ذلك محكوم مبدى سالمة أو انحراف الفلسفة الرتبويـة الكليـة يف أي مجتمـع إذ  

  .من املجتمعات

  : ّأنواع التغري

ّمثة نوعان من التغري االجتامعي العام ّ:   

عليــه اســم ويطلــق )(Gradual changeّ التغــري التــدريجي  ::ألولا

وهــذا النــوع مــن التغيــري ينــسجم مــع طبيعــة ، ) Development (ّالتطــور

الوجود والقانون السسنني العـام، حيـث يأخـذ كـل مجالـه ومـداه سـواء يف 

ّالطبيعة أم يف الكائنات الحية، ويف مقدمتها الكائن اإلنساين، ولذلك فإن أكـرث 

ي االجتامعية والرتبوية، سواء يف القيم أم يف مظاهر هذا النوع تربز يف النواح

النظم ، أم يف أساليب املعيشة  ومنه األزياء وطرائق األكل والرشب والتعامل 

اليومي، أم يف سواها، وذلك يفرض عىل منظومة الرتبية السعي نحـو التـوائم 

  عنـارص النظـام الرتبـويمع هذ الوضع الجديد، بحيـث يـنعكس ذلـك عـىل 
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 واملفهومـات ،) التقـويم- األنـشطة- املحتـوى–األهـداف (نهاج وعنارصه امل:  وأهمه

ــصطلحات، ــدرس، وامل ــام امل ــب، ّ ك ــسلم ،واإلدارةوالطال ــل، وال ــه، والتموي ّ والتوجي

  . ّالتعليمي، وبيئة التعلم 

  : وينقسم هذا النوع بذاته إىل قسمني

 يـشبه خالـة ّ أي التغري الذي مير بحالة بـطء(Slow change):ّالتغري البطيء 

السكون، بحيث الميكن إدراكه أو مالحظاته آلحاد الناس ، ويتضح هذ مبقارنة حالتي 

ّمجتمعني أحدهام متقدم واآلخر مييض يف طريقه نحو التقدم ّ. 

ّ وهذا القسم من التغري الفرعي يـتم كـذلك ،(Stage change)ّلتغري املرحيل ا

جة تراكم متنوع يف املجتمع، وميكـن بطريقة غري مالحظة آلحاد الناس، حيث يأيت نتي

  .مالحظته يف خطط التنمية الخمسية أو العرشية أو نحوهام

(  الطفرةً ويطلق عليه أحيانا)Sudden change(ّالتغري املفاجئ : الثاين

(Surge  ــدمات ــدون أي مق ــايئ ، وب ــىل نحــو فج ــري ع ــذا التغي ّ، ويحــدث ه

ويف .  ًواهد حـضورا يف هـذاولعل املجتمعات الغربية من أكـرث الـش، )ظاهرة(

  ، أمـا يف )الطفـرة(التغيري االجتامعي قد يطلق عـىل هـذا النـوع وصـف حال 
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، ونتائج الطفرة أو الثورة إيجابية أو )ثورة(حال التغيري السيايس فيطلق عليه وصف 

 والقـامئني عليهـا، وهـو مـا يـؤدي إىلسلبية، حيث يعتمد ذلك عىل فلـسفة التغيـري 

ارش وغري املبارش عىل النظم االجتامعيـة عامـة والنظـام الرتبـوي بوجـه االنعكاس املب

املنهــاج وعنــارصه : عنــارص النظــام الرتبــوي وأهمــهيف كــذلك أخــص، ليــتجىل ذلــك 

ّ، واملفهومات واملـصطلحات، كـام املـدرس، ) التقويم- األنشطة- املحتوى–األهداف (

  .ّتعليمي، وبيئة التعلم ّوالطالب، واإلدارة، والتوجيه، والتمويل، والسلم ال

  :عوامل التغيري

  : هناك العديد من العوامل التي تدفع إىل عملية التغيري لعل من أهمها

 ّدم العلـوم واملعـارف النظريـة والتطبيقيـة، بـالنظر إىل أن ذلـك يـنعكس تق

 .ًتلقائيا عىل بينية املجتمع ونظمه وأمناط  تفكريه وسبل تنشئته 

 املواصـالت عـىل هـذا النحـو الهائـل الـذي ّتقدم وسائل االتصاالت و

ّتــشهده املجتمعــات املعــارصة يــؤدي إىل تــسهيل عمليــة االتــصال 

ــارات ورحــالت وهجــرات  والتواصــل بــني املجتمعــات يف صــورة زي

ّوتبادل تجاري، وهـو مـا يـؤدي بـدوره إىل إحـداث عمليتـي التـأثري 

  األقـوى، مـن املجتمـع عـادة والتأثر، وإن كان األصل أن التأثري يـأيت 
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ّن التأثر يقع عىل املجتمع األضعف، ويف ذلك تغري يف اتجاهات املجتمع كام أ

 .األضعف وقيمه برصف النظر عن مدى استمرارية ذلك التغري وثباته

  كـل وسـائل عربالثورة املعرفية والفكرية التي تشهدها املجتمعات الحديثة 

ّاملعرفة التقليدية والحديثة يؤدي إىل التغري يف  املواقف واالتجاهـات وأمنـاط ّ

ّالحياة وأساليب املعيشة، بل قد يؤدي أحيانـا إىل التغـري الكـيل يف الفلـسفة  ً

 . الرتبوية وما يرتتب عليها من سلوكات عملية

  ّتزايد أوضاع القهر لألفراد واملجتمعات يف حرياتهم املدنية والـسياسية يولـد

ًاحتقانا وتراكام متزايدا قد ينفجر دفعة  ً عـىل يف صـورة ثـورة عارمـة، واحدة ً

، وال شك ًتشهده بعض املجتمعات العربية حاليا واليمن واحدة منها نحو ما

إذ أن لذلك انعكاسه املبارش عىل فلسفات التعليم ونظمه بعد نجاح الثورة، 

إن من أبـرز املتهمـني يف وصـول الوضـع إىل هـذا املـدى الفـساد يف الوضـع 

وال سـيام ، )ّاملجـاين(قوق املتعلمـني يف التعلـيم التعليمي، ودوره يف ضياع ح

من حيث ما تواجه به اإلدارة التعليمية ممثلة يف كثري مـن قيـادات وزارات 

   مـن الفـساد العـريض يف إدارتهـا سـواء - ومـا يف حكمهـا–الرتبية والتعلـيم 
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من حيث عدم أو ضعف تطبيق املعايري والقوانني واللـوائح يف وضـع الفـرد 

ّيف املوقع املناسب، أم من حيث شح اإلنفاق عىل التعليم، عىل حني املناسب 

 الفساد واملفـسدين، يف الوقـت الـذي )قطاع(تنفق املبالغ الطائلة يف لصالح 

 قـد - وكل الـدول العربيـة تـزعم حـداثتها-)الحديثة(يشاع  فيه أن  الدولة 

 .كفلته ملواطنيها يف كثري من املدونات الدستورية الحديثة

 األوضاع املعيشية  وازدياد معـدالت الفقـر، والخلـل يف توزيـع الـرثوة، سوء ّ

ووقـوع الـسلطة إىل جانـب ذلـك، وحيث استئثار فئة محدودة برأس املـال 

ُاألغلبية الساحقة أو ما كانت تعـرف بالطبقـة الوسـطى  يف حالـة الفقـر أو 

ر من تفيش ظـواهعادة  يصاحب ذلك وما ، )تحت خط الفقر(الفقر املدقع 

ًالبطالة والتسول وانحراف السلوك، وتبدل القيم، وانعكاس ذلك سـلبا، عـىل  ّ ّ

نحو مبارش عىل مستوى تحصيل املتعلمني وانتظامهم يف سلك التعلـيم عـىل 

نحو جاد، ناهيـك عـن ضـعف أو غيـاب امـتالكهم للمـستويات العليـا مـن 

   ّالتعلم الجيد حيـث التفاعـل الـضعيف مـع مـا يتقنونـه مـن معـارف، ومـا

ّيفرتض أن يتميـزوا بـه مـن مهـارات يف التحليـل والتفكـري الناقـد والتقـويم  

  إىل تعبري عفوي للضمري الجمعـي يف نهاية املطاف يقود ّالبناء، وكل ذلك قد 
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أو ) مـدين(ثـوري سعى نحو التغيري بأسـلوب تأو لبعض الفئات املجتمعية ف

أو قمـع واتهـام خاصة إذا ووجهت مطالبها بتجاهل أو اسـتخفاف ) عنيف(

 ! أو العمل ألجندة خارجيةنلذوي املطالب الحقوقية بالخروج عن القانو

  ّبروز قادة أو مصلحني أو عباقرة أو شخصيات جذابة مـؤثرة ّ)Charisma ( ،

ّمبا تحمله من فلسفات ورؤى إصالحية للمجتمع ونظمـه  يـؤدي كـذلك إىل 

 .ّتغيري واقعه ونظمه ويف مقدمتها النظم التعليمية

  وما تقوم به من عملية تغيـري ) السلمية(قيام الثورات العسكرية أو املدنية 

ًللمجتمع رأسا عىل عقب أحيانا، مبا يف ذلك استبدال بعـض القـيم واملبـادئ  ً

واألحكام  السائدة بأخرى جديدة، برصف النظر كذلك عن سـالمتها ونفعهـا 

 .ّالفعيل، ناهيك عن إمكان ثباتها أو تطورها

 يف واقـع املجتمـع وأهدافـه روب وما يصاحبها عـادة مـن تغيـري نشوب الح

ومبادئــه، ومتطلبــات ذلــك مــن حيــث التغيــري يف نفــسيات أفــراد املجتمــع 

 .وذهنياتهم لتقبل رضيبة مواجهة العدو ونواتج ذلك بعد الحرب
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  :ّأشكال التغري

  : ّللتغري أشكال ثالثة

  )Technology Changes(ّالتغريات التكنولوجية

، وخاصة املخرتعات والتقنيات املتسارعة، وأهم ً حدوثاّ أرسع أنواع التغريوهي

يف طولها، كام أنها تعكس املستوى الفكري متفاوتة  يزها حدوثها يف فرتات زمنيةما مي

  .والعقيل والحضاري لتلك املراحل أو الفرتات

   (Wavering Changes) ّالتغريات املتذبذبة

إدراكهـا يف املجـاالت   ما ميكـنأكرثودة وهابطة، تظهر مبظاهر صاعتلك التي 

ّازدهار التجارة ثم  تـدهورها، ورقـي :  ومن ذلك ، االقتصادية والبرشية واالجتامعية

ّالصناعة ثم كسادها، ومنو مظاهر التمدن ثـم وبـروز أشـكال مـن الـسلوك ّ تخلفهـا، ّ

  ).Fads(ُاملجتمعي ثم اختفاؤها والسيام ما يعرف بالتقاليع أو املوضات 

   Regular circular changes)(ّالتغريات الدائرية املنتظمة

ّويقصد بها سري عملية التغيري وفق قوانني وأنظمة دقيقة ومتدرجـة، تـشبه 

   الحيـة، أي أن عمليـة الثقافـة  عمليـات النمـو يف الكائنـات-ّ إىل حد كبري–
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الشيخوخة واالنـدثار، والفكر تبدأ بعملية مخاض، مير مبرحلة الطفولة ثم النضج ثم 

ــسياسية  ــة وال ــنظم التعليمي ــات وال ــضارات والثقاف ــل الح ــىل ك ــق ع ــذا ينطب وه

واالجتامعية، غري أنه ال بد من االستدراك هنا  باإلشارة إىل استثناء الحضارة اإلسالمية 

 مـن مـصدري الـوحي - بدرجـة أسـاس–من ذلك، مبعنى النظم النظريـة املـستمدة 

يم والـسنة املطهـرة الـرشيفة، إذ مـن املعلـوم أن الحـضارة  القرآن الكـر-املعصومني

 لكـن ذلـك -ً إن مل يزد أحيانا عن ما أصاب غريهـا–اإلسالمية قد أصابها ما اليختلف 

يك يخرجها يف كل مرة أقوى من سابقاتها، وذلك يدل عـىل امتالكهـا للقـوة الذاتيـة ، 

ًتبقى حجة عىل البرشية جميعا ّ.  

   : ّتصنيف أشكال التغري

  :ّميكن إجامل تصنيف أشكال التغري يف اتجاهني رئيسني 

 ّقياسـه والـتحكم فيـه    ، وهو ما ميكن ّالتغري املادي والبيئي :أحدهام

التـي تحـدث يف املجتمـع كمـشكلة املادية والبيئيـة ومثاله املشكالت 

ميـاه الـرشب نقصان أو تلـوث مثل (الخدمات األساسية بعض نقصان 

 واملواصـالت واالتـصاالت والطاقـة وسـوء صحة خلل يف مجـاالت الـوال

ميكـن  فهـذه مـشكالت ماديـة وبيئيـة  ،)االستخدام البيئي ونحو ذلك

  البحث فيها ومعالجتها وال يستأهل األمر سوى  توافر اإلرادة  الجـادة 
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واإلدارة الكفؤة، مبا تتضمن هذه األخرية من إمكانات برشية ومادية معقولـة، 

  يف القيـادات -ً ابتـداء-تعليم التي توفر  تلك الصفتنيوذلك وفق مخرجات ال

  .املجتمعية 

 وهـي  يف املجتمـع الواحـداملشكالت النوعية أو القيمية أو الفلـسفية :خرىاأل ،

ًتلك املشكالت الناتجة عن الرصاع بني أفكار بعض النخب نظرا الخـتالف أمنـاط 

رغم ّأي أنه و،  الطارئةلسفيةأطر تعليمها، أو مرجعياتها الفكرية والفتنشئتها، أو 

 إال أن املتغريات التي حدثت يف التنـشئة -  يف األصل واحد–أن مرجعيتها الكلية 

 قد أسـهمت يف -  ألسباب ودوافع مختلفة–أو التأطري أو االعتامد الفكري النهايئ 

وهنا يتاميز هذا النوع عن . ّومن ثم تبني هذا االتجاه أو ذاكبروز ذلك التباين 

 الذي سـبقه حيـث يحـدث االخـتالف والتبـاين ورمبـا االحـرتاب الفكـري النوع

عـىل نحـو مـا بني النخب عىل املستوى الفردي أو الحزيب أو نحو ذلـك، والثقايف 

يف حقبــة الــستينات حتــى - بوجــه خــاص - شــهدته بعــض املجتمعــات العربيــة 

ل الـذي ومن ذلك عىل سبيل املثال الجد. التسعينات من القرن امليالدي املنرصم

 عــن شــكل الــدول ونظامهــا -  واليــزال يف بعــض املجتمعــات العربيــة–احتــدم 

ــسيايس  ــالمي : (ال ــامين–إس ــي-  عل ــوروي دميقراط ــتبدادي -  ش ــسلطي  اس   ، )ّت
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ذلك حدود دورها  السيايس، وحقها يف ودور املرأة يف املجتمع وحدوده، مبا يف 

وار الجامعة، أم البـد مـن ارتداء اللباس الذي يروق لها يف الشارع أم داخل أس

 يف بعـض املجتمعـات –مراعاة آداب املجتمع وقواعده األخالقية، وكذا حقهـا 

 يف ارتداء الحجـاب داخـل املؤسـسات والـدوائر -التي لحقت بركب العلامنية

الحكومية ويف محيط الجامعة، أم حرمانها من ذلك، تحت دعاوى عديدة،  ثم 

تحديـد النـسل أو كـذا مـسألة و التعلـيم، مسألة  االختالط  بـني الجنـسني يف

   إلخ...تنظيمه 

 ًفرديـا أو جامعيـا- فإن الجدل بني تلـك النخـب   ولذلك  يحتـدم وقـد ينقـسم - ً

املجتمع بسبب ذلك التغيري أو الدعوة إليـه مـن قبـل هـذا الطـرف أو ذاك إىل 

رسـة  ّفئتني أو فئات عدة وهنا يطرح السؤال الكبري عن دور التعليم ممـثالً باملد

العامة الرسمية أو الحكومية وكذا  الجامعة وما يف حكمهـام  عـن دورهـام إزاء 

 وظيفة نقل الرتاث الثقايف واملحافظة عليه، ّي منهام يف  دور أل ينحرصذلك، فه

ّبعيدا عن التفاعل اإليجايب مع املتغريات والتحديات الراهنـة أو  ّ  أم  املـستقبلية؟ً

ــا   ّيئ  ألوضــاع املجتمــع وتطــوره واملتغــريات ّيظــل دورهــا مجــرد انعكــاس تلق

ــة ــا دور أو عالق ــون له ــه، دون أن يك ــن حول ــه أو م ــي تحــدث في ــة الت   الهائل

   مبارشة أو غري مبارشة يف حل مـشكالته أو قيـادة مـا يـدور فيـه أو حولـه ؟ أم
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ًيتعدى دور املدرسة أو الجامعـة أو هـام معـا ذينـك الـدورين الـسلبيني  

عـىل توجيهـه  ّالتحـول الثقـايف واالجتامعـي، والعمـل السابقني إىل قيـادة 

وإرشاده؟ والواقع أن هذا الدور الثالث هو املنتظر من املدرسة والجامعـة 

بوصفهام مؤسستني كربيني يف املجتمع، أنشأهام املجتمـع لتحقيـق عمليـة 

ن الشـك أن الجـدال سـيثور مـرة ولكـ. ّالتحول اإليجايب املـأمول يف إطـاره 

ّي إطار أو فلسفة مرجعيـة كليـة ميكـن أن يقـودا املجتمـع؟ وفق أ: أخرى

وهنا المناص  من العودة إىل الفلسفة الثقافية للمجتمع، ولقـد كـان مـن 

ــول  ــول وال املعق ــري املقب ــع - يف حقــب ســالفة–غ ــيم املجتم ــل ق ُ أن تنق

ــسيادة القــيم والعكــسالرأســاميل إىل مجتمــع اشــرتايك،  ً صــحيح، نظــرا ل

ّحـول أو التغيـري  ذلـك التإحـداث املجتمع الذي يراد له االشرتاكية يف ذلك

فكيف مبجتمعـات ) وضعية(وإذا كان ذلك يف إطار أيديولوجيات . الجديد

محافظة، اليعقل أن تفـرض أي مـن االتجاهـات ذات املرجعيـة ) إسالمية(

ًغري اإلسالمية عليها، تحت أي مربر أو ذريعة، باعتبار ذلك انتهاكا للـضمري  ّ

شـكل الـدول ونظامهـا : سواء يف ذلكولبيته الساحقة، غّله أو بأالجمعي ك

السيايس، أم يف مسألة املـرأة وأدوارهـا، وحقوقهـا املختلفـة، أم يف مـسألة 

   مـن املوضـوعات القيميـة أو الفلـسفية االختالط ين الجنسني ونحو ذلـك
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ًعيـدا ،  وذلك من حيث االتجـاه الكـيل العـام، ب ذاكأواملثارة يف هذا املجتمع 

ّعن االجتهادات التفصيلية والرؤى واالجتهادات الفرعية، التي ميكـن التوصـل 

وبطبيعة الحال فإن .  جامعة، أو صيغ تفصيلية متنوعةفيها إىل صيغة توفيقية

ًتختلف مع االتجاه العام الغالب كان وسيظل أمـرا قامئـا وجود آراء محدودة   ً

 مـع الـضمري ةعاتـه ورؤاه املتـصادمّإال أنه ال يجوز له أن يسعى إىل فـرض قنا

يـصبح  ذلـك فإنـه  يف املجتمع، وسـاعة إرصاره عـىلالجمعي الكيل أن الغالب

    Deviation(ة ض الـسيكوباتيواإلصابة مبر يف الشخصية االنحرافإىل أقرب 

(Psychopathic ّز الفرد عـن تعلـم النحراف يف الشخصية الناشئ عن عجاأي

 .  لديهيعكس ضعف تكوين األنا األعىلهو ما ة، والقيم واملعايري االجتامعي

   :العربية املتغريات   بعض فلسفة التغيري يف ضوء 

يف ضوء بعـض عوامـل التغيـري وأنواعـه وأشـكاله ميكـن اإلشـارة إىل 

 بعــض مجتمعاتنــا شــهدته  العمليــة للتغيــري الــذيظــاهرملجوانــب مــن ا

  كليـني سياسـنيينمـن متغـريحدث يف تونس ومـرص  ماوأبرزها العربية، 

 25 وثـورة ، تـونسم يف 2011كانون الثاين/ يناير15ورة ما عرف بث  يفمتثال

  كاسـاته انع، ومن املفـرتض أن لـذلك التغيـريمرصم يف 2011شباط /فرباير
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إلخ مبعزل عن حجم ما عرف  ...ةواالقتصاديوالقيمية  ة والرتبوية والثقافية االجتامعي

وبـذلك حققـت ، والسيام يف األخرية منهام، )Counter Revolution(بالثورة املضادة

املتمثل يف إزاحـة كـابوس الظلـم والقهـر ، فلسفة التغيري هنالك الهدف الرئيس لها، 

، إليه جامهري البلدين تصبو ماَوإن مل تتمكن وال سيام األخرية منهام أيضا من تحقيق 

عـىل نحـو أو  نيالـسابق ني، وعودة النظـامامًنظرا لحجم املؤامرة التي حيكت تجاهه

  مـاتلـك املظـاهر ومـن أبـرز  وإن كان المقارنة بني الحالتني من هذه الناحية، ،آخر

   :ييل

 : ميوت ووعيها يف تنام مضطرد  الإحساس مجتمعاتنا

  :يقتيض تفصيالً عىل النحو التايلإن ذلك 

 التـي تعيـشها مجتمعاتنـا فإنهـا)  Stability(مهام قيل عن أوضاع االسـتقرار   - أ

ًكلها تقريبا  تعاين أوضاعا من القهر والقبضة الحديديـة   عـىل تفـاوت بينهـا –ً

 يف حقيقة -ّ، بل قد ال تقنع الحكام أنفسهممتابع التنطيل عىل -بطبيعة الحال

وحـني قـال طاغيـة تـونس  املخلـوع . ّ مهام صورت لهم  حواشيهم ذلك-األمر

ِفهمتكم (  - عىل سبيل املثال–يف الوقت الضائع )  ابن عيل(  أو قال فرعـون ،)َ

حـني الينفـع الـوعي؛  فـإن ) أعي مطالبكم( غري املأسوف عليه ) مبارك(مرص 

  ّذلــك ليؤكّــد حقيقــة  أنهــم  يعلمــون جملــة الحقيقــة يف املعانــاة ذات

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

 21

وقـد يظـن بعـض املغّفلـني يف الـدول .  األبعاد املختلفـة، ولكـنهم يـستكربون

مون بالرفاه السيام حني يقارنون أوضاعهم ًالنفطية الخليجية تحديدا أنهم ينع

ل بأوضاع الدول املجـاورة وسـواها مـن الـدو) هّشال( يف االستهالك واالستقرار

ّمن تحركات  يف بعض املناطق الخليجية، ىجر، ولكن ما )جمهوريات( ّاملسامة

يف أي  القابلـة للمعـاودة لك، وهـو أوىل الـرشارات ّ يرد عىل ذيف السياق ذاته

 .ي يف  البلدان األخرى مل يتم اإلفادة من الدرس التغيرينإلحظة، 

مـشاعر اإلنـسان  أن نشايع تهمـة القطيـع التـي يـصف بهـا الـبعض بغيين ال  - ب

ّ  وقد كان ذلك االتهام يصل أحيانا إىل مـستوى حـد جلـد الـذات بـأن ،العريب ً

 اإلنسان العريب أو املسلم مـات يف إحـساسه، ومل يعـد لديـه مـن املامنعـة مـا

َجعله يرفع رأسه قائالً للطاغية قف، فقد تجاوزت الحدود، كام كنا نـشاهده ي

لدى الغربيني يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، واألسيويني واألفارقة، غري 

  يف ّ انـدلعت رشارة التمـرد حـنيّ بـات مـن املؤكَّـد أنـه العرب وسواهم؛ لكنـه

لـيس يف البلـدين فقـط بـل يف  يـةاألغلب تنبهت  فقدبعض أقطار العامل العريب

 ، اليوميـةحجـم املعانـاة إىلبلدان أخرى منها الجزائر والـيمن وسـوريا وليبيـا 

  ّ خـري،  كـائن- يف أصـله-ومستوى االنحدار يف الحياة اآلدمية، ذلك أن اإلنـسان
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ّ منتج وليس مجـرد آلـة صـامء مـستجيبة ألي مثـري، أو حيـوان ، مبدع،ّ مفكر

 !.اجات غريزية يف يومه وليلته كأي حيوان بيولوجي آخرمستهلك لجملة احتي

 رسعان ما ،وهماالتهام محض  أن ذلك  ايؤكّدل مرص تونس وقامت الثورتان يف

ّانقشعت غشاوته، وتبني بالقطع بأنـه متـى متكـن اإلنـسان مـن كـرس حـاجز  ّ

ًالخوف، عربيا كان أم غربيا، فإنه ال  ٍفرق من هـذه الزاويـة، سـاعتئذ،  بـل إن ً

 ينطلق من وحي إلهي، ومـن ألنهالعريب املسلم  يجد دافعية ذلك عنده أكرث، 

عقيدة ربانية، وثقافة أصيلة،  عكست ذاتها عىل تربيتـه التـي بـدت كـام لـو 

كانت جديدة، وكم من املـشاهد والـصور تـرتاءى أمامنـا، حتـى مـن أفـراد أو 

صورة األخـرى وإذا تـذكّرنا الـ. فئات كانت مصنفة عىل أنظمة القمـع هنالـك

ّالتي خرجت بعد انتصار الثورة يف تونس أو مرص لتربر مسلكها مـع الطاغيـة، 

وأنها  كانت واحدة من ضحاياه،؛ فإن ذلك إمنا يؤكّد أن تلـك أنـواع مـن بنـي 

ّالبرش  ظلت مقهـورة،  ومل تلحـق بركـب سـفينة الحريـة، كـام فعـل الـسواد 

عف وعيها وليس موت ضـمريها، ً نظرا لض- األعظم من أبناء الشعب، غري أنها

 عرضة كذلك للتقلب مع من غلب، كام شاهدنا  -لطغاةالعودة غري املبارش لو

  .ذلك رأي العني يف مرص
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ً وسننه التي شاهدنا جانبا منها يف ثوريت تونس ومرص قد الـلـهوإذا كانت أقدار  -جـ

ً حـدودا، فإن ذلك يعني أن للـصرب؛ )38: الرعد( } لكل أجل كتاب (قضت بـأن 

ّوأنه متى طفح الكيل أو بلغ السيل الزىب؛ فال أحـد يـستطيع أن يـتحكم مبـسار  ّ

األمور، حتى من الحريصني واملشفقني املحبني عىل بقاء األمور عـىل وضـعها، أو 

ومـا هـذه . اوهيجانهـا ولوازمهـً بعيدا عن الثورة ،عىل إصالحها عىل نحو هادئ

يف الهـشيم إىل أعتـى الـنظم االسـتبدادية يف ّالعدوى التي انتقلت كانتقال النار 

 عىل هذا النحو الهادر إال دليل جديـد عـىل أن - مثالً–املنطقة، كالنظام الليبي 

  . ريب فيه ال ٍالتغيري آت 

ًوليس نخبويا دامئاًأحيانا التغيري جامهريي  ً:  

ضـعف أو  و،ام وصدق تـوجهه،ام يف عفوية انطالقتهكشفت ثورتا تونس ومرص

 أن سيةإىل توجيهات النخب الحزبية والقيـادات الفكريـة والـسيانعدام االلتفات رمبا ا

كـم كـذلك تلـك األحـداث عن طريق النخبة، كام كشفت  ،من أعىلً دامئا اليأيتالتغيري 

عـىل -   هي الفجوة واسعة بني تلك القيادات مبختلـف عناوينهـا وأطرهـا ومرجعياتهـا

 وال ،اّ وتطلعاتهـا وآالمهـا وهمومهـلجامهريلب ا وبني مطا - بطبيعة الحال هاتفاوت بين

   حركة الـشباب ْقبَوهنا تتأكد حقيقة  س. سيام فئة الشباب مبراحلهم العمرية املختلفة
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 تلك العناوين، وما قامت بـه هـذه  يف تونس أو مرص جميعخاصة والجامهري بعامة 

ملبادر الرائد، وإن حاول  ما زاد عن االحتواء ودور الرافد املساند ال ااألحزاب والنخب

 )لجنـة الحكـامء(ُمـا عـرف بــولعلنا سـنظل نتـذكّر . ون جدوىدبعضهم فعل ذلك 

دعت للحوار كانت م، حيث 4/1/2011املرصية  التي أعلنت عن نفسها يوم الجمعة 

 وهـو مـا قامـت بـه -) م19/7/2012:ت (مع عمر سليامن نائب رئـيس الجمهوريـة

 وطالبـت -ّاإلخوان املـسلمون بعـد تـردد واضـطرابمجموعة من األحزاب مبن فيها 

اللجنة الجمهور املحتشد مبيدان التحرير بالقـاهرة أو سـواه يف املحافظـات مبغـادرة 

ّساحات التجمهر والتوجـه إىل أعاملـه اليوميـة،  عـىل أن تعـود إليـه يـومي الثالثـاء 

ّاب تخصه، لكن مل والجمعة القادمني، باستثناء من  ميكنه االستمرار يف الساحات ألسب

ًيلتفت الجمهور املحتشد إىل أي من ذلك، وإذا باألحد قبل الثالثاء  يـشهد احتـشادا  ّ

  !فاجأ الجميع، دون االلتزام بتوصيات لجنة الحكامء

إن ذلك يدفع إىل وضع سؤال كبري عن حقيقة العالقـة بـني النخـب 

زيب يف لــدينا، مــن حيــث  التحامهــا بهمــوم الجامهــري، وواقــع البنــاء الحــ

ّمجتمعاتنا، ورضورة مراجعة سيكولوجية التحزب لدى القيادات مبختلـف 

  مراتبهـا واألفــراد املنتمــني إىل تلــك األطـر، مــن زاويــة اهتامماتهــا بهمــوم 
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ً  ال شــعارا مرفوعــا فحــسب، ومواضــع الخلــل ،َّالــشارع حقيقــة موضــوعية مجــسدة ً

والسيام يف األطر اإلسالمية، ملا لهـا البنيوي الحاصلة ىف عملية التنشئة والتكوين فيها، 

  .من تأثري مفرتض، بحكم مرجعيتها وأصالة مصادر املعرفة فيها

ً أن النبـي العظـيم محمـدا ن من تلك النخبتغيري املفرتضووليتذكّر قادة ال ّ– 

أبغـوين الـضعفاء فإمنـا ترزقـون وتنـرصون :  "  قد قـال-ّ عليه وآله وسلمالـلـهصىل 

ّمحمـد نـارص : أبو داوود والرتمذي وغريهام، وهو صحيح انظـرأخرجه "( بضعفائكم

، )779(، حــديث رقــم 422، ص 2الــدين األلبــاين، سلــسلة األحاديــث الــصحيحة، جـــ

  ). املكتب اإلسالمي: م، ط الثالثة، بريوت ودمشق1983-هـ1403

  :الجهاد املدين أسلم طرق التغيري وأرقاها

وع ومنها غري املرشوع، عىل نحو مع أن أساليب التغيري كثرية منها املرش

ما مر معنا عند الحـديث يف سـياق عوامـل التغيـري وأنواعـه وأشـكاله، لكـن 

تلـك  أن أرقـى - للـشك مبـا اليـدع مجـاالً-ثبتا النموذجني التونيس واملرصي أ

 – املظـاهرات –االعتصامات (األساليب وأسلمها هو التغيري عرب الجهاد املدين 

ــسلمية ــات  امل-املــسريات ال ــخ...هرجان ــ ).إل ــرزفق ــسية د أب ــان التون ت الثورت

ــة  ــن جمل ــشفت ع ــة ك ــة املدني ــضج يف املامرس ــن الن ــستوى م   واملــرصية م
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 -عىل مستوى الوعي الفكري واملامرسـة العمليـة ّقضايا غاية يف األهمية والدقة منها

ا اختطفـّالرد  املزدوج املفحـم عـىل طـرفني متعارضـني متطـرفني  : -عىل سبيل املثال

ّتبعا ملصطلح املفكر السوري محمـد رسور بـن نـايف زيـن -ميكن وصفهام اإلسالم، و ّ ً

، أعنـي حـزب الـسلطان أو مـن يعرفـون بفقهـاء )حزيب الـوالة والغـالة( بـ-العابدين

ض مـن السالطني من طرف، ودعاة العنف باسم الجهـاد، الـذين يقفـون عـىل النقـي

ساليب ليق عىل موقفيهام الرتبوي من األ، وسيـأيت التعالحزب األول من الطرف اآلخر

 . ًالسلمية هذه الحقا

لقد  لفت نظر املتابعني ذلك املظهـر املثـري لإلعجـاب واالعتـزاز وهـو حفـاظ  

ّاملتظاهرين عىل البيئة بكل مكوناتها، فكلنا شاهد مئات ورمبا آالف املـرصيني عقـب 

ًذانا بإخالئـه، مبـا يؤكّـد سقوط نظام مبارك يتسابقون إىل تنظيف ميدان التحرير، إيـ

، إذ )الجديـد(مدى  عمق الرتبية الجاملية لديهم، وكذا اإلحساس بـالوالء ملجـتمعهم 

يقومون بـذلك يف شـعور بـالفخر، وإحـساس حقيقـي بـاالنتامء  إىل املجتمـع الـذي 

ًوالحـق أن مـشهدا مينيـا مامثــالً قـد سـبق ذلـك بيـوم واحــد أي  يف . يعنـيهم اليـوم

لـة ا بوابة الجامعة الجديدة ونواحيهـا بـصنعاء، حيـث مل تـسجل حم أمام3/2/2011

  ّاعتداء عىل أي كان، وعالوة عىل ذلك قام فريق النظام يف املسرية التي نظمها اللقـاء 
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املشرتك ألحزاب املعارضة بعملية تنظيف شامل لكل مستهلكات املتظـاهرين، وهـو 

 اعتـصامهم - واليزالـون-ملعتـصمونما تأكّد أكرث،  طيلـة األسـابيع التـي قـىض فيهـا ا

السلمي هنالك، مام بعث برسالة حضارية عن مستوى الوعي املتنامي لدى الـشباب 

  . اليمني، املتهم بضعف الحس الجاميل عادة

ينشط حني تقـوم الـشعوب املقهـورة -واليزال -) حزب الوالة ( لقد كان اتجاه

اها الوطنيــة أو القوميــة أو بــالتعبري عــن مــشاعرها، ومطالبهــا املــرشوعة، يف قــضاي

اإلسالمية، عرب أنشطة املـسريات والتظـاهرات واالعتـصامات ونحوهـا، فـإذا بفتـاوى 

التحريم والحظر تتقافز، ولعـل مـن أشـهرها تلـك املواقـف املخزيـة، مـن املـسريات 

 عـن ّم للتنديـد مبجـزرة غـزة، والتعبـري2009الحاشدة التـي انطلقـت مطلـع العـام 

 للمـرء أن يـدرك كيـف تـسهم مثـل هـذه وحينها.  الفلسطينيالتضامن مع الشعب

َالفتاوى يف صناعة العنف، حيث يضيق الخنـاق عـىل كـل نَفـس حـضاري، وأسـلوب  ّ

ً، فال يجد بعض املتوقدين مناصا مـن االنخـراط مـع جامعـات )الرشع(ِسلمي، باسم  ِّ

، )لـوالةحـزب ا(، ألنهـا وحـدها أكـرث مـن اليلتفـت إىل فتـاوى )حزب الغالة( العنف

ًوبذلك يشبع نزعة الغـرية عـىل مـا يعتقـده واجبـا دينيـا، فتخـتلط عليـه املفـاهيم،  ً  

  حــني يقتنــع بــصواب ذلــك الخــط، ويفقــد باملقابــل الثقــة يف جمهــور علــامء األمــة 
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( ّ، ألنه يصنف كل مـن اليـؤمن مبـساره الجديـد الوسطينيومفكريها ودعاتها ومربيها

كام أنها تؤكّد للضحايا من الناشئة والشباب الـذين ، )الوالة(ًجزءا من حزب ) العنف

يتوقون إىل دين يحافظ عىل أصالتهم وقيمهم  ولكنه يعمل عىل التغيـري يك يعيـشوا 

عرصهم وال يبدون غرباء حني يحافظون عىل هويتهم وانتامئهم الحـضاري، ولكـنهم 

والفساد، وكأن ّمعون إىل مثل تلك الفتاوى املطبعة ألوضاع الظلم تيصدمون حني يس

ّدينهم  دين االستكانة واالستخذاء والخنوع، وأن من كان ينزع إىل التحرر ويتوق إىل 

) ّالتمـرد(التغيري فليبحث له عن منهج آخر غري منهج اإلسـالم الـذي اليـسمح لـه بــ

ًعــىل الطغــاة والظــاملني، وإن كــان ذلـك ملتزمــا بــأرقى الطــرق الــسلمية )  الثـورة(و

مـنهج أهـل :  حسب زعم هذا االتجـاه يخـالف املـنهج الـسليم – وأرشفها، ألن ذلك

ّأو منحرفا عن الجادة عىل أي حال، الـلـهالسنة والجامعة أو الصالحني من عباد  هذا .ً

ّ لكل من يفكر أو يبحث من خارج الدائرة اإلسالمية عن عالوة عىل أنها رسالة عامة 

لك خارج إطار اإلسالم، حيث إن ّدين هداية ورشاد وتحرر وعقالنية بأن يبحث عن ذ

مـن حيـث قبولـه لتطبيـع ) ّاملحـرف(يختلف عن الدين املسيحي  الدين اإلسالمي ال

ـــسياسيةاألوضـــاع   ّ، ورفـــضه للتحـــرر والتمـــرد عـــىل- بوجـــه أخـــص– منهـــا ال ّ  
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ً الطغاة والفاسدين، بوصف ذلك متردا عىل دين     ! ومشيئته وحكمته وقدرهالـلـهّ

وكـل ذوي ) تنظـيم القاعـدة(يعـرف بــ  الذي يضم ماهوحزب الغالة فّأما 

يجـد ضـالته يف بـث  واليـزال ّالفكر التكفريي املؤمن بحتمية التغيري املسلح كان 

قناعاته عرب مسلك أنظمة الغشم والفساد، حني تعمل عىل تزوير إرادة الشعوب 

تقـوم  تـي اليف االنتخابات النيابية والرئاسية والبلدية وسـواها، ويف التعيينـات ال

ّعىل كفـاءة أو مـؤهالت حقيقيـة  أو قـدرات متميـزة، بـل تقـوم عـىل الحزبيـة 

 ومع أن منوذج حـزب .بة والشللية  بعناوينها املختلفةّالضيقة واملحسوبية والقرا

ّ يف التغيري املدين السلمي يعد مـن أبلـغ الـردود العمليـة  الرتيك العدالة والتنمية

كانت مبثابة االسـتثناء يف تجربـة النـضال دت كام لو بعىل هذه الدعوى؛ إال أنها 

ّتريض قناعات التنظيامت املسلحة وأفكارها الخاصـة،  السلمي، عالوة عىل أنها ال

حتى جاءت ثورتا تونس ومرص، فأكّـدتا أن هـذا املـسار هـو األسـاس يف التغيـري 

ّاإليجايب البناء، عىل حني مل تقدم لنا كل تجـارب العنـف سـوى الـدمار ّ   الـذي الّ

يبقي وال يذر، سواء عىل كوادرها، أم عىل الشعوب التـي تـزعم تلـك الجامعـات 

ّومـع أنـه البـد مـن حـساب قامئـة  . أنها تسعى لتخليصها مـن الظلـم والطغيـان

  ّاألرباح والخـسائر لحجـم التـضحيات التـي تقـوم بهـا أيـة حركـة متـرد أو ثـورة 
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، مقارنـة بتلـك التـي تقـوم بهـا )جهـادال(كتلك التي تقوم بها جامعات العنف باسم 

 - مـن جانـب آخـر–حركات االحتجاجات السلمية، والنتيجة واضحة بال عناء، ولكن 

ائتوين بنموذج واحد لجامعات العنف يف املجتمعـات اإلسـالمية نجحـت يف تحقيـق 

  ؟ انتقال حقيقي  للسلطة برصف النظر عن أساليبها العنيفة

ً متثل مخرجا مباركـا ملـسار الثـورتني يف تـونس وإذا استقرت هذه املعاين التي ً

) اإلرهـاب(ّومرص يف نفوس الناشئة فإن كل جهود مكافحة العنـف أو مـا يـسمى بــ

ّستغدو غري مطلوبة، فعالوة عىل ما تكلفه هذه الجهود من اخرتاق للسيادة يف كثـري 

، )اإلرهـاب()من األحيان من قبل الدوائر األجنبية، بدعوى التنسيق األمني ملكافحـة 

الـشهرية، فـسنوفر عـىل ) ويـيك لـيكس(كام كشفت عن ذلك مبا المزيد عليه وثائق 

  ناهيك عـن -ّ إىل حد كبري-األمة أرواح بنائها والحفاظ عىل ثرواتها، واستقالل قرارها

تحقيق الهدف األسمى للرتبيـة يف مجتمعاتنـا وهـو إخـراج اإلنـسان العابـد الـصالح 

 .  املصلح

  :  الوحدةلمي  طريقالسالتغيري  

ّأنه مهام حدث من تباين يف أفكـار التونسية واملرصية أثبتت الثورتان 

النخب بـني ميـني ويـسار ووسـط، وبـروز أيـديولوجيات متنـافرة، ومـشارب 

  ّسياسية لطاملا تواجهت يف أوقات الرخـاء، والسـيام يف تـونس، حيـث تعـرض 
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 نظـريه يف املنطقـة بأرسهـا، لكـن  إىل قمع وإقصاء قـّل-  عىل نحو خاص–اإلسالميون 

ًذلك ما زادهم مع بقية أطياف العمل السيايس والفكري إال تالحـام لتحقيـق الهـدف  ّ

 –) مسلم ومـسيحي(ّاملشرتك األكرب املتمثل يف إسقاط الطاغية،  وهكذا الشعوب ذاتها

 يف مرص؛ فإن ذلك مل يحل دون التفافهـا عـىل األهـداف - ناهيك عن األحزاب والنخب

ًوكم كـان الفتـا ومؤكّـدا لحقيقـة أن ال. ّملشرتكة، ويف مقدمتها إسقاط الطاغية األكربا ً 

فضالً عـن املـشارب الفكريـة والـسياسية األخـرى، ) األديان(ّمشكلة حقيقية يف تعدد 

ّذلك املـشهد الحـضاري الراقـي املجـسد لحقيقـة العالقـة )  التسييس(حني تخلو من 

يني يف مــرص، حــني قــام املــسيحيون يــوم الجمعــة العــضوية بــني املــسلمني واملــسيح

 مبيــدان التحريــر بالقــاهرة بحاميــة  املــصلني املــسلمني، مــن -  مــثالً–) م4/1/2011(

ّعـىل حـني تكـرر املـشهد الحـضاري يـوم ! ورجال األمن والرشطة) البلطجية(غوغائية 

ّداس قـ(م، حني قام املسيحيون يف الـساحة ذاتهـا بـأداء طقوسـهم يف 6/1/2011األحد

ورجـال األمـن ) البلطجيـة(، واملسلمون مـن حـولهم يحمـونهم مـن غوغائيـة )األحد

) النـرص(ّوالرشطة كذلك، كام تكرر جانـب مـن املـشهد عـىل نحـو آخـر يـوم جمعـة 

م، وذلك حني حرضت جموع من املسيحيني مع املسلمني لشهود االحتفاء 18/2/2011

  ة يقـوم املـسيحيون بالـصالة عـىل بيوم النرص، وفيام املسلمون يـؤدون صـالة الجمعـ
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ًويف مقابـل ذلـك كـم كـان مخجـالً ومـسّفا يف حـق أنـاس يزعمـون .  ّعيىس ومحمد

ّذلك املشهد  غري املسبوق يف الخـسة والـدناءة، وذلـك حـني  )  اإلسالم(انتامءهم إىل 

برش امليـاه  التـي توصـف  بالـساخنة تـارة وميـاه ) الرشطة(قام لفيف من بلطجية 

، عىل جموع املصلني أثناء قيامهم بأداء  الصالة، عـىل حـني يقـوم  تارة أخرىاملجاري

 صـالتهم،  فهـؤالء ايكملولأن كّفوا ودعوهم ) الرشطة(ّبعض املسيحيني بالتوسل  إىل 

  !!  . ّيصلون ال يتظاهرون 

ٍوالواقع أن أكرب تحد يواجه األمة اليوم هو كيف ميكن ألجيالها أن تتحد، وـأن 

 االتفاق فتبني عليه قواسمها املشرتكة، وحدود االختالف فتتحاور حوله تعرف حدود

ّ أو تدع النقاش فيه إذا  كان من مسلامت  اآلخـر وأصـوله، وذلـك بغيـة - إن أمكن-

تحقيق السالم االجتامعي بني أفرادها وفئاتها مبختلف انتامءاتهم وأطرهم،  وهذا ما 

 ويبقـى . ّ إىل حـد بعيـدوامليضواملرصي يس حققته عملية التغيري يف املجتمعني التون

ّالتحدي األكرب اليوم هل ميكن ألبناء ذينك املجتمعـني ومـن يـسري يف عمليـة التغيـري 

  بعدهام أن يبني عىل ذلك بعد نجاح الثورة يف تحقيق أهدافها الرئيسة؟

إن ذلك يتطلب من القامئني عـىل فلـسفات الرتبيـة وصـناعة املنـاهج 

  تلـك الفلـسفة املنعكـسة عـىل املنـاهج وجملـة عنـارصالعمل عىل تقـديم 

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

 33

ّ العملية التعليميـة ويف مقـدمتها صـناعة املعلـم  ) التجزيئـي(البـاين ال ) الوحـدوي(ّ

ًاملدمر، وكذا القائد الرتبوي مديرا أو موجها، ًّ أو يف أي موقع، فتتضافر جهـود املنهـاج  ّ

ب اليوم يف كثري من مجتمعاتنا إىل ّواملعلم والقائد الرتبوي لصناعة جيل الوحدة الغائ

  .ّحد كبري

  :البناء الرتبوي والتغيري االجتامعي

ّمثة قسامت مشرتكة يف الثـورات العربيـة الـسلمية الراهنـة، وميكـن اإلشـارة  

ــة ــال–الرتبويــة يف هــذه العجال ــري - عــىل ســبيل املث ــاء والتغي   إىل أوىل دروس البن

 حيــث أثبتــت نطلــق والوســطية يف املــنهج،األصــالة يف املّاالجتامعــي املتمثــل يف 

الثورات الـسلمية يف ربـوع مجتمعاتنـا أن منطلـق التغيـري وقاعدتـه األسـاس هـي 

مرجعية األمة وهويتها الفكرية والثقافيـة املتمثلـة يف جـذورها العميقـة املرتبطـة 

ًارتباطا عضويا الفكاك منه بدينها اإلسالمي القويم، وإفرازاتـه الحـضارية يف التغ يـري ً

ًاملجتمعي والبناء الحضاري، دون أن يعني ذلك انقطاعا عن التجديد والتحديث يف 

أو الينتمـي،  ) اإلسـالم(قريـب أو بعيـد، ينتمـي إىل ) آخـر(ًهذا اإلطار، أو نفيا ألي 

ّوذلك كله مبعزل عن تناقضات األطـراف املتـصارعة مـن جامعـات الغلـو والتكفـري 

ء دينهـا قبـل اآلخـر البعيـد مـن طـرف، أو مـن والتفجري لكل مخالف لها مـن أبنـا

  ّجامعات التربير والتزييف والتزوير، من أولئك الواقفني مع أمئة  الطغيـان والتجـرب
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 والقمع من الطـرف اآلخـر، ناهيـك عـن التيـارات واألطـر التـي التعتمـد املرجعيـة 

كل األكـرب، اإلسالمية يف عملية التغيري املجتمعي من األساس، بل قـد تـرى فيهـا املـش

ّوالسبب املبارش لكل ما وصلت إليه مجتمعاتنا من ظلم وقهر وتخلف، ومن ثم فهي  ّ

  . ليربايل علامين أو سواه) غري إسالمي(ترى الحل يف منوذج آخر 

ّلو مل يكن من إفرازات هذه الثورات ونتائجها القوية إال أنهـا أعـادت االعتبـار  ّ

ّفاها، حيث زوت الغالة واملتطرفني مبختلـف لوسطية هذا الدين وتوازنه واعتداله لك َ َ

ًعناوينهم جانبا، بعد أن ظلوا لحقبة مديدة مختطفني لحقيقة الخالص باسـم الـدين 

أو بخالفه، وذلك بسبب األوضاع الشاذة املختلة، التي أسهمت يف منحهم مـرشوعية 

قليـات ّوهنـا اليغيـب عـن البـال أنـه حتـى األ. ورمبا ريادة يف بعض الحقب السوداء

املحدودة يف بعض مجتمعاتنا سواء تلك املنتمية إىل اإلطار العام للدين اإلسـالمي، أو 

ممن يدين بغريه فـإن سـيادة قـيم الوسـطية واالعتـدال تكفـل لهـم حـق املواطنـة 

واملشاركة  يف صناعة التغيري، وإعادة بناء مجتمعاتنا بالتشارك بـني أبنائهـا، إذ يـدرك 

وفـق منهجـه – أن اإلسـالم - عىل سـبيل املثـال-يانة املسيحيةالراشدون من أبناء الد

  .    ميثل لهم املالذ الحضاري األرحب والثقافة املجتمعية األكرث أصالة-الحضاري الكّيل
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ّلقد تجسدت هذه القيم واملعاين يف كل األقطار التي أعلنـت شـعوبها الثـورة 

 تلـك املجتمعـات التـي ظـن السلمية عىل أوضاع البؤس والقهر والفساد، والسيام يف

نـة بعض من الدراية له بعمـق تربيتهـا وأصـالة انتامئهـا أن حقـب التغريـب والعلم

  أو يف ظل تزييـف اإلسـالم ومحـو -عىل سبيل املثالكام يف تونس وسوريا -املتطرفة 

 كفيلـة بطالقهـا البـائن مـع األصـالة -فعله الرتبوي واالجتامعي الراشد كـام يف ليبيـا

لحضاري إىل املرجعية اإلسالمية، مبفهومها الـشامل املتكامـل العميـق، لكنهـا والوالء ا

ًيكون، وينبئك عـن ذلـك ابتـداء ترديـدها تلـك الـشعارات  ّعادت فتجسدت أبرز ما

والهتافات املليئة مبعاين االلتزام القيمي مبضامني الـدين وأفكـاره وسـلوكه، هـذا مـع 

ًالتأكيد عىل أن مردديها ليسوا جميعا م ُمن يعـرف عـنهم بالـرضورة التـزام دينـي أو ّ

أو ) الحركيـة(مامرسة شعائرية منتظمة، ناهيك عن انتامء ألي مـن األطـر اإلسـالمية 

يؤكِّـد حتميـة أن التغيـري ألوضـاع مجتمعاتنـا ال ولـن يكـون بغــري  سـواها، وهـو مـا

 ال ولن تفلح ّلألمة، وأميا محاولة بغري ذلك فإنها) الدينية(ّاالنطالق من األسس الكلية 

يف صناعة ذلك التغيري املنـشود، بـل ستـصطدم بالـضمري الجمعـي الكاسـح يف هـذه 

املجتمعات، كام حدث يف غري ما حقبة وقطـر، كـان قـد ظـن بعـض ضـحايا الثقافـة 

  أن بإمكانهم فرض أمنوذجهم القادم من وراء البحار يف التحديث والتغيـري ) الدخيلة(
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ّ ذلك مزيدا من القهر والتخلـف، ثـم تتحـتم النتيجـة عىل مجتمعاتنا، فكانت نتيجة ً

ًاملعروفة للحكامء سلفا، أي الفشل الذريع، وحتمية العودة إىل األصالة دومنا انقطـاع  َ َ

عن التجديد النابع من الذات الحضارية بالدرجة األسـاس، واملـستفيد مـن اآلخـر يف 

ّب املجـرب، أو يـضطر ّيجـدر براشـد حـصيف أن يجـر وهنـا  ال. إطار األصالة ذاتهـا

ّلتجرع ماء املحيط ليثبـت أنـه مـالح، عـىل حـد وصـف الفيلـسوف األمـرييك وليـام  ّ ّ

  ! جيمس 

طلوب من مؤسساتنا الرتبوية املقـصودة أي املدرسـة والجامعـة ومـا يف إن امل

ــة، وكــذا  حكمهــام وغــري املقــصودة كــاألرسة واملــسجد وإلعــالم واملواقــع اإللكرتوني

ــشباب وأند ــة مؤســسات ال ــة والرياضــية،  إىل جانــب املــنظامت الحزبي ــه الثقافي يت

ّوالجامهريية ومؤسسات املجتمع املدين أن تـدرك تلـك الحقيقـة املتمثلـة بـأن عـىل 

عاتقها اإلسهام يف تنشئة الجيل عىل مرتكزات الوالء الحضاري وقـيم االنـتامء الراشـد 

ّإىل هذه األمـة ومقوماتهـا وعوامـل تقـدمها املتمثلـة يف اال لتـزام مبفهومـات الرتبيـة ّ

اإلسالمية الحضارية ومبادئها، شارحة لـذلك مـن خـالل اآليـات القرآنيـة واألحاديـث 

الــرشيفة الــصحيحة ذات الــصلة،  وأحــداث األمــة عــرب تاريخهــا القــديم والوســيط 

ــد جميعهــا أن االنطــالق العميــق مــن الــذات الحــضارية هــو    واملعــارص، التــي تؤكِّ
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ّعـداه تخـبط واضـطراب، وإعـادة للتجـارب الفاشـلة،  ول، وأن مـاسبيل التغيري املأم

  !والنامذج منتهية الصالحية

  :التغيري تكشف عن سوءات مثقف السلطةعملية 

بـل  مع أن ظاهرة املثقف املرتبط مبصري الـسلطة ليـست حديثـة أو جديـدة 

ومـع التأكيـد كـذلك عـىل أن لـيس معنـى الحـديث هي قدمية قدم اإلنـسان ذاتـه، 

لبي عن عالقة املثقف بالسلطة أنه ينبغي أن تكون العالقة بيـنهام عالقـة تنـافر الس

وعـداء مــستحكمني، عـىل نحــو دائـم ومــضطرد؛ بـرصف النظــر عـن مــنهج الحــاكم 

ومسلكه؛ إال أن املقصود هنا كيف كشفت الحالتان التونسية واملرصية بعينيهام عن 

 تلك السلطتني الغاشمتني، وقل الذي ميثل) املثقف السلطوي(مناذج كثرية من صنف 

 ومنهـا املجتمـع اليمنـي وال -مثل ذلك عن أعداد الحرص لها يف املجتمعات األخـرى،

   .-فخر

ذاك الفرد الذي يحمل من املعرفـة والخـربة طوي الذي نعنيه هنا هو املثقف السل

ّورمبا أعىل الشهادات العلمية، ما يجعلـه يتـصور أنـه وحـده مـن ميكنـه أن يعـيش عـىل ّ 

ّاملتناقضات، بحيث بوسعه أن يلبس لكل وضع وحاكم لبوسه، وأن يتكيف مع كل متغـري،  ّ

ّوليس لديه ما يحول دون أن ينتقل من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار والعكـس، وأن يـرد 

    عـن بحـث ودراسـة،-  بطبيعـة الحـال–ًعىل موقفه باألمس بنفسه، وذلك  لـيس نابعـا 
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ّ ومن ثم تشكلت لديه قنا عات جديدة قامـت عـىل أسـاس علمـي أو خـربة جديـدة ّ

ّنزيهة، بل ألنه درج عىل هذا املسلك يف حياته العامة والخاصة، بحيث يطبق بلسان  ّ

مـن ) ( الحكمـة اليامنيـة(، أو وفق )نحن عبيد ملن غلب( شعار ) ورمبا مقاله(حاله 

ّتزوج أمنا فهو عمنا ّ ّاملسلك، أي أنه بـدأ ، وقد يكون يف جزء من حياته عىل غري ذلك )ّ

ّكأي شخصية حرة نظيفـة، بيـد أنـه تعـب يف منتـصف الطريـق، واسـتنتج أن حيـاة  ّ

ّالحرية والنبل والرشف طويل مكلف، وأن أقرب الطرق إىل املجد الـرسيع، أو الـرثاء،  ّ

الـنعم ) أربـاب( ّأو املنصب، أو الوجاهة هو مسح الجوخ وحرق البخور، والتعلق بــ

  . كانوسادة الزمان وامل

يف عالقــة وصــورها مــع تلــك املظــاهر التــي قــد تختلــف يف أشــكالها 

   لكنهـا تتفـق مـن حيـث مـضامينها ودالالتهـا، ؛املثقف السلطوي بالحـاكم

 نشأي، بحيث بيةرتعملية ال عن خلل بنيوي عميق يف هوهو ما يكشف بدور

ّتمثـل نفـسية وكأنـه مطبـوع عـىل االسـتعباد، إذ ي- يف هـذه الحـال–الفرد 

ميلـك مـن  سلك مـسلك الكـائن الـذي اليحمل ذهنية العبيد، ويلقطيع، وا

حياتـه يخلص إىل االعتقاد الشعوري أو غري الـشعوري أن ًقرار نفسه شيئا، ف

، والشك أن لكل املؤسـسات )السلطان(ومصريه املستقبيل بيد وعياله ورزقه 

  ات إعـالم ومواقـع  معلومـالرتبوية ذات الصلة من أرسة ومدرسة ومسجد و
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وجامعات أصدقاء دورهـا الـسلبي يف صـناعة مثـل  وأحزاب ومنظامت مجتمع مدين

ـر عـن خطيئتهـا عـنهذه النامذج، وهو  طريـق  ما يحتم عليها مبقابل ذلـك أن تكفِّ

 مجتمعـات ً- حّقـا–، ومـن خـالل رسـالته إذا رمنـا همراجعة واجباتها كـل يف موقعـ

ًمستقرة، وعملية تحول هادئة متدرجة، بعيدا ّ ، وال سيام  عن الثورات مبختلف ألوانهاّ

ّ السيطرة عىل مسارها أو التحكم -بعد ذلك–تلك الثورات العنيفة التي ال ميلك أحد 

  .يف نتائجها ومخرجاتها
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  ّجوانب من أصول الحرية يف فلسفة الرتبية اإلسالمية

  :توطئة

ّيكاد ينقـيض عجـب الباحـث الحـر، بـل املـرء الـسوي، مـن  ال مـسلك بعـض ّ

املنتــسبني إىل دائــرة الفكــر اإلســالمي وبعــض مدارســه يف القــديم والحــديث، حــني 

يتسابقون إىل تـصوير تربيـة اإلسـالم بأنهـا تنـشئة عـىل أحـوال االسـتخذاء، وتطبيـع 

َّألوضاع الجهالة والقهر والتخلف، بحيث تـوفر تلـك الرتبيـة البيئـة األنـسب، واملـالذ  ّ

والنصري األخلص لكل سّفاح وفاجر، شـأنها يف ذلـك شـأن اآلمن،  لكل طاغية وفاسد، 

ّأي تربية دينية محرفة أخرى، أو أي فلـسفة وضـعية جـاءت لتلبيـة نـزوات فـرد أو 

ّيف لحظـة تاريخيـة معينـة، ) بـراجاميت(جامعة، أو عائلة حاكمة، أو مذهب سـيايس 

متيازات ونفـوذ ِّلتحقق مصلحة مزدوجة، تلبي أهواء  أدعياء الدين، وما ينالونه من ا

ّعىل سواهم من البرش، وحكام القهـر ومـا يكـسبونه مـن تـسلط وتخليـد لحكمهـم  ّ

سـلطة القهـر ) ( ِالـدنس(ّوهي السنة التي يحاول حلفها ! وعائالتهم مبباركة السامء 

فرضها عىل الخلق، ) والغشم من طرف، وأدعياء الدين املفرتى عليه من الطرف اآلخر

إال أن عصمة نصوص الوحي يف اإلسـالم، والتطبيـق النبـوي ّيف كل عرص ومرص وملة، 

   للسياسة الرشعية يكشف تلبيسات طريف املـؤامرة، ويفـضح -ّ بوجه أخص-والراشدي
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ّليحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة (محاوالتهم اليائسة تلك  ّ ، لـذا ) ّ

ّال غرابة أن تجد طاغية أو مستبدا اليعرف بعالقة ود طي ُّ لة تاريخ حكمه مع اإلسـالم ً

ّودعاته يستنجد ببعض مدعي املعرفة بالدين    وقد أحاطت به رضبـات الجامهـري –ّ

ً  أن أغيثونا ففتّشوا عن آيـة متـشابهة، أو تلمـسوا حـديثا -ورصخاتهم من كل اتجاه

 يـومئ مبـشايعة للظلـم ومنـارصة -ّ عليـه وآلـه وسـلمالـلـه صىل -ًمنسوبا إىل النبي

ّ ضد كل نزعـة تحـرر، ومـسلك إبـاء، تـرفض -باملقابل- السامء،  ويقف سدنته باسم

ّالضيم، وتتمرد عىل الجـور، وحينهـا رسعـان مـا يقـف املنتـسبون إىل دائـرة الـوعظ 

عنوا  للطغاة ظلمهم وبطشهم ّ املزيف، معتسفني للنصوص، يك يرشالسلطوي والفقه

ثر النفيس السيئ الذي ترتكه  مدى األ- عزيزي القارئ –ّولك أن تتخيل . باسم السامء

أمثال هذه التشويشات عىل نفسية الجيل، من حيث مستوى ثقته بدينـه وعلامئـه، 

ِحني يبدأ يف اإلدراك والتمييز فال يقف إال عند اضطرابات وتناقـضات ملـدعي الـدين  ِّ

تخالف قراءة جمهور األمة ومحّققيهـا يف غـابر الـزمن وحـارضه، وهـي الغائبـة عـن 

ّ حد بعيد، وحني تذكر فإنها التساق عىل ذلك النحو يف أجـواء االضـطراب، إدراكه إىل

ّوما ذلك إال ألن إمكانات السلطان ونفوذه يدفع مبثل تلك الشذوذات لرتتفع وتصور 

ّوكأنها الناطق الرسمي باسم الدين، عىل حـني قـد يخفـت صـوت الحريـة، أو يعـتم  ّ ّ  
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تـب لـسواه النجـاح والـسيادة يف نهايـة ملرحلة ما، وإن كان هو الصوت الذي لن يك

ًاملطاف، إذ العاقبة دوما للمتقني، بيد أن ذلك لن يـصبح كـذلك حتـى تحـدث  تلـك 

ّالتشوهات أثرها يف ذهنية العديد من أبناء الجيل ونفسياتهم واتجاهـاتهم الفكريـة 

ــوفقهم  ــك، إال أن ي ــسياسية بعــد ذل ـــهوال ــد إيل الـل ــة عوامــل ومــؤثرات تعي  بجمل

تهم توازنها، عىل نحو ما حدث لكثريين يف عرصنا الحـارض، مبختلـف مراحلـه شخصيا

عـرب عقـود -ّولك أن تتذكّر أن ظاهرة اإللحاد ومصادمة الـدين التـي كانـت . وبيئاته

ّ  سمة جل املثقفـني ورمـز معـرفتهم وتعلـيمهم، كـان سـببها -خلت يف القرن املايض

يه والتناقض، من قبـل أمثـال أولئـك ّالرئيس تقديم الدين عىل ذلك النحو من التشو

ًزورا وبهتانا-البائسني املنتمني    ! إىل الدين وبعض مدارسه-ً

  : ّقراءة التبعيض  والتدين املغشوش

ّأما إن سألت عـن ذريعـة ذوي التـدين املغـشوش مـن ماسـحي الجـوخ وحملـة مبـاخر  ّ

ًالسلطان يف ذلك فجملة من األحاديث الواهية سندا ومتنا، أو الصحي حة يف سندها ومتنها، ً

ّبيد أنها إما أن تبرت من سياقها املوضوعي يف النص ذاتـه، فتقـرأ قـراءة تبعيـضية مجـزاءة،  ّ

ّوإما أن تقرأ قراءة جزئية بعيدة عن جملة األحاديث والنـصوص األخـرى يف البـاب محـّل 

ًالبحث،  وإما أن تحتكر يف قراءة فرد من العلامء، أو آحاد املجتهـدين قـدميا  ُ ًأو حـديثا، يف ّ

  يف القــديم ) أغلبيــة العلــامء( ظــرف موضــوعي خــاص بــه،  مبنــأى عــن قــراءة الجمهــور 
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) تـسييس( أن تلـف أعناقهـا عـىل نحـو - وهذا هو األسوأ بـإطالق–والحديث، وإما 

رخيص اشتهر به غري واحد مـن فقهـاء الـبالط أو وعـاظ الـسالطني يف قـديم الـزمن 

ً أفـرادا منبـوذين مـن سـواد األمـة األعظـم، وإذ -الون واليز–وحديثه، ولكنهم كانوا 

َّيعرفون فإن أقرب  صفاتهم   فقهـاء الـسالطني ( أو ) علامء السلطة، وعمالء الرشطة(ُ

ُ، ومسلكهم املضطرد يف التسويغ ملوبقات حكام الظلـم والغـشم، مـشتهر )ووعاظهم ّ

ألحـرار، ومفكريهـا يحظـون بتقـدير علـامء األمـة ا عند أغلبية الخلق متداول، لذا ال

ّالكبار، ودعاتها األصالء، حني  تـداهم األمـة الظـروف الحالكـة، واملواقـف العـصيبة، 

ّوالفنت التي يتبني فيها الغث من السمني، واألصيل مـن الـدخيل، وإن حـدث تلبـيس 

كـل أحـد يؤخـذ " آين أو عابر عىل بعض أولئك، فإنه االستثناء الذي يؤكّد قاعـدة أن 

ً، والعـربة دومـا بـاملنهج الغالـب، ولـيس " إال صاحب الروضة الرشيفةّمن قوله ويرد

ّ من بعض من هو مصنف لدى الراسخني - باملقابل–وهذا أشبه !  باالستثناء املنقطع

يف قامئة وعاظ الـسالطني وفقهـائهم، لكـن قـد يحـدث أن تطبـق شـهرته اآلفـاق، يف 

ّف الفاصلة، واملحطات الحاسـمة، ّأوضاع الرتف والزيف، بيد أنه رسعان ما تأيت املواق

ّلينكشف فيها املعدن األصيل النفيس من ذاك املزيـف املقلـد، ويتحـدد حينهـا مـن  َ ّ

ينتمي إىل األمة عن صدق وأصالة فيوايل دينها الحـق، وجمهورهـا املنكـوب بأولئـك 

ّمن الحكام، ممن اليزال يرمتي يف أحضان أرباب الطغيان ويسعى ليقدم لهم ) العار( ّ

قـال تسويغات املتهافتة، واملعاذير املكشوفة، غـري مبـال بالتحـذير اإللهـي الخالـد ال

ُوالَ تَركَنواْ إىل الذين ظلمواْ فتمسكُم:(تعاىل  َّ َ َُ َ َ َّ ََ َ ِ ِ ُ ْ  113: هود)َ



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

 45

ُفأمـا الزبـد .....  (:قـال تعـاىل ٍوساعتها ينكشف املـستور، وينفـضح كـل ذي دثـار  (  َ َّ َّ َ َ

َّفيذهب جفاء وأم َُ َ َ ُ َ ْ َ ِا ما ينفع الناس فيمكُث يف األرضَ ْ َ ِ َُ ْ ََ َ َّ ُ  17:  الرعد...)ََ

  :ّيف ظالل بعض آيات الحرية

ّبعيدا عن املستندات الهشة والتأويالت الفاسدة املتعـسفة للنـصوص النبويـة  ً

 فلـذلك إشـارة خاصـة الحقـة تنـسجم -املتشابهة يف موضوع طاعة الحكـام ومـداها

َ عـىل نـصوص محكمـة مـن آيـات الـذكر الحكـيم،  تعالوا بنا لنقف-وروح املوضوع

ّتؤصل ألصول التحرر يف الرتبية القرآنيـة، وتنـادي كـل فرقـاء املـذاهب الـسياسية أو  ِّ

إىل االحتكام إليها، ووضعها موضـع النمـوذج القيـايس الحـاكم لكـل نـص ) ّاملسيسة(

توى متشابه آخر، ليغدو ذلك هو املنهج األسـاس املفـرتض اعـتامده سـواء عـىل مـس

املنهــاج التعليمــي الرســمي، أم عــرب مؤســسات التنــشئة والتثقيــف املجتمعــي ويف 

  : ّمقدمتها اإلعالم واملسجد

ٌفام أوتيتم من َيشء فمتاع الحياة الدنْيا ومـا عنـد الـلــه خـري ( قال تعاىل ْ َ ِ ِ َِ ُِّ َ َ َِّ َ َ ْ ُ َ َُ ََ ٍَ ْ ُ

ُوأبقى للذين آمنوا وعىل ربِهم يتوكَّل َ َّ ََ َ َ ْ ِّ َْ َ ََ ُ َ َ ِ ِ ِوالذين يجتنبـوَن كَبـائر اإلثـم } 42/36{وَن َ ْ ِ ْ ََّ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ

ُوالفواحش وإذا ما غضبوا هم يْغفروَن  ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َ ََ ِ َ َ ُوالذين استجابوا لربِهم وأقاموا } 42/37{ْ ََ َ َ َْ ِّ َُ ِ َِ ْ َ َّ

ُالــصالة وأمــرهم شــورى بيــنهم ومــام رزقنــاهم ينفقــوَن  َِ ُِ ْ ْ َ ْ َُّ َُ َْ ََ َ َ ُ َ ََّ ْ ُ ُ ْ ــ} 42/38{َ َّوال َذين إذا َ ِ َ ِ

ُأصابهم البْغي هم ينترصوَن  ِ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ ُ َ َوجزاء سيئة سيئة مْثلها فمن عفا وأصـلح } 42/39{َ َ َ ُْ ََ َ َ ََ ْ َ َ ِّ ٌَ َ َِّ َِّ ٍَ

َفأجره عىل الـلـه إنَّه ال يحب الظالمني  ِ ِ َِّ ُّ ِ ُ َ َُ ِ َ ُ ُ ْ َ َولمن انترص بعد ظلمه فأولئـك } 42/40{َ ِ ِ َِ ْ َْ َُ َ ُ َ ْ َ ََ َ ِ َ

ِّما عليِهم م َْ َ ٍن سِبيل َ ا السِبيُل عىل الذين يظلموَن النـاس ويبُغـوَن يف } 42/41{َ ِإمنَّ َ َْ ََّ َ َُّ ِ ِْ َ َّ َ َ َ ِ  
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ٌاألرض ِبَغري الحق أولئك لهم عذاب أليم  ِ َِ ٌُ َ َ ُ ْ َْ َ ْ َْ ِّ َ ِ ِْ ِولمن صـرب وغفـر إنَّ ذلـك لمـن عـزم } 42/42{َ ْ ََ ْ ِ َِ َ ََ َ ِ َ َ َ ََ َ َ

ُاألموِر  ُ    43 - 36:  الشورى)}42/43{ْ

  :ألسسٌأس ا

الدعوة الرصيحة إىل التنشئة عـىل الـسعي : لعّل امللحظ األساس األول يف تلك اآليات

ّنحو االنعتاق من سلطة كل طاغية يسعى الستعباد البرش، بعـد أن حـررهم بـاريهم 

ّمن كل سلطة تتجـاوز حـدودها إىل التعـدي عـىل سـلطة الـرب واإللـه ذي األسـامء 

ّحدوده وتوجيهاته، وهو مـا عـرب عنـه الخليفـة الحسنى والصفات العىل، وتعاليمه و

 يف مقولتـه الذهبيـة التاريخيـة لواليـه يف - عنهالـلـهريض –الراشد عمر بن الخطاب 

ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحـرارا:" مرص ّ وإىل جانـب الـصفات .  ؟" ّ

مة، حيـث اإلميـان اإلميانية التي متثل أس األسس يف منهج الرتبية اإلسالمية بصورة عا

- حق توكّلـه الـلـهالعميق، ومن أبرز مظاهره اليقني الراسخ، إىل جانب التوكّل عىل 

ًوهو ما يثمر سلوكا عمليا، أكرب مظاهره ّالزهد يف الدنيا، حيث يأيت  التعلق مبا أعده : ً ّ

، ومـا فام أوتيتم من يشء فمتاع الحياة الدنيا{ ّ لعباده األخيار يف جنات اآلخرة الـلـه

وهو ما يضمن عدم الرضوخ }  خري وأبقى للذين آمنوا وعىل ربهم يتوكّلونالـلـهعند 

ًملغريات تلك السلطة املتألهة تحت ضغط الحاجة، أو االعتقاد بأن مثة نافعا أو ضارا،  ًّ ّ

ًأو مانحا أو مانعا سوى الخالق األعىل   وذلك بغرس قيمة اليقـني بـسنن - جل وعال–ً

ًنيا، وأن التفاضل بني البـرش يف الـرزق والحظـوظ املاديـة لـيس معيـارا االبتالء يف الد

ّحقيقيا ونهائيـا وكـامالً للتفاضـل األمثـل، والـدفع نحـو التطلـع إىل مـا أعـده  ّ ً   الـلــهً



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

 47

ّ للصادقني املوقنني بـأن متـاع الـدنيا لـيس كـل يشء، بـل مثـة أشـياء أخـرى -تعاىل– 

ّوتأمـل كيـف أن مثـة منظومـة مـن . ني األحرار لعباده املؤمن- تعاىل–ّادخرها  املوىل  ّ

ّالقيم املطلقة تفصح عن أبرز صفات األحرار، وبدونها اليجوز وصف امـرئ بالحريـة 

ويظهـر ) اجتنـاب كبـائر الفـواحش( الكاملة، حيث تتمثل يف اجتناب عبادة الشهوة،

َوينهى ( :تعاىلقال ... – يف قول الحق – بوصفها أمهات الرذائل –أنها املنصوص عليها  َْ َ

ِعن الفحَشاء والمنكَر ُ ْ َ َْ ْ ِ  90:  النحل)َ

  هي تلك املـشار إليهـا كـذلك بتفـصيل يف الحـديث - أعلمالـلـه و– ولعلها  

  أن النبـي - عنهالـلـه ريض -–الرشيف الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة 

 الـلــهيا رسول : ، قالوا"اجتنبوا السبع املوبقات:"  قال-ّ عليه وآله وسلمالـلـه صىل –

 إال بـالحق، الـلــهّ، والسحر، وقتل الـنفس التـي حـرم الـلـهالرشك ب: " ّوما هن؟ قال

وأكل الربا، وأكـل مـال اليتـيم، والتـوّيل يـوم الزحـف، وقـذف املحـصنات الغـافالت 

  ".املؤمنات

ِالتحرر من الغضب املفرط ّ:  

ّبيد أن مثة صفة برشية أخرى تتصل مبوضوع الحريـ ة الكاملـة واالنعتـاق ّ

ِاملطلق  من عبادة الشهوة، وتلكم هي صفة الغضب املفرط ،بال مراجعـة 

 عـىل -إن هي استحكمت عىل الفرد أو الجامعـة-أو تذكّر، حيث تشغب 

  ِن الغـضب املفـرط  أوالواقـع . ّتلك املعاين الـسامقة يف التحـرر واالنعتـاق
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والسباع من الجهة األخرى، وذلـك صفة غريزية مشرتكة بني البرش من جهة والبهائم 

حني ال تخضع تلك الغريزة لتهذيب القيم اإلسالمية املطلقة، كالصرب والحلـم واألنـاة 

َوالكَـاظمني الَغـيظ  :(قـال تعـاىل والرفق والعفو والتـسامي وغـض الطـرف والتجـاوز  ْ ْ َْ ِ ِ َ

َوالعافني عن الناِس والـلـه يحب المحسنني  َِ ِ ِْ َُ ُّْ ِْ ُ ُ َ ََّ ِ  134: آل عمران)}3/134{َ

َخذ العفو وأمر ِبالعرف وأعرْض عن الجاهلني  ( :قال تعاىل  ِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ َ ِْ َ َْ َِ ْ ْ َ  199:  األعراف)}7/199{ُ

َولمـن صـرب ( :قـال تعـاىل  ، وهو ما أشارت إليه اآليات من سورة الشورى يف نهاياتها  َ َ َ َ َ

ُوغفر إنَّ ذلك لمن عزم األموِر  ُ ْ َ َِ ْ َ ْ ِ َِ َ ِ َ َ  43:  الشورى)}42/43{َ

ّ، وما تنطوي عليه تلـك اآليـات مـن دالالت الـشذوذ عـن سـوية اآلدميـة، ومـآالت   

ّوالميكن ملؤمن سوي ادعـاء االتـسام  بـصفة التحـرر يف حـني أنـه . ّالتوحش الحيواين ّ ّ ّ

ّاليزال واقعا تحت استعباد اللذة املحرمة الكلية  ّ ّ مبعنـى مقارفتهـا، ) كبائر الفـواحش(ً

ُادة خلقية قبيحة أو استئسار ع ّ، فينجـر لالنتقـام لذاتـه أو عائلتـه أو )ّمتلك الغضب(ُ

 ورفض االسـتعباد، ،ّ بدعوى البحث عن الحرية،قبيلته أو طائفته أو حزبه ونحو ذلك

  ذلـكّ لـريوي غريـزة االنتقـام ونزعـة التـسلط، و- يف حقيقة األمـر–وهو إمّنا يسعى 

ين، ولـذلك ِّوفـساد الـد والحقد والـضغينة  االنتقام واالقتتال- ضمن ما يعني-يعني 

َوالـذين يجتنبـوَن كَبـائر ( :قال تعاىل { جاء الحث عىل قيمة العفو والصفح والتسامي ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َّ َ

ُاإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يْغفروَن  ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َْ ََ ِ َ َ ْ ِ  37 :الشورى)}42/37{ِْ
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 واحد من أبـرز سـامتها، حيـث  ليربز التوازن يف منهج الرتبية اإلسالمية، وهو 

الدعوة إىل االنتصاف للذات بضمريها الفردي أو الجمعي، من غري نسيان أو تجاهـل 

قيمة الصفح إذا كانت املصلحة الرشعية يف التزام مسلكها، لكن ليس يف ذلـك داللـة 

الضعف أو االستخذاء، أو مشايعة مسلك القهر والعسف، بل إن الصرب عىل األذى قد 

ّيانا، وال سيام حني يتعلق األمر مبا ينال الفرد من أذى الخلق، والتجاوز عـن يكون أح ً

ذلك ليس باألمر اليسري الذي يستطيعه  كل أحد،  بل إنه درجة عالية من التوازن يف 

أولـوا العـزائم  "  إال -ِحـسب املفـرس الـسعدي-الشخصية والـضبط لـسلوكها الينالـه 

إن ترك االنتصار للنفس بالقول أو بالفعل من أشق ف. والهمم، وذوو األلباب والبصائر

والـصرب عـىل األذى والـصفح عنـه، ومغفرتـه، ومقابلتـه باإلحـسان أشـق . يشء عليها

عبد الرحمن بن نارص السعدي، تيـسري الكـريم الـرحمن يف تفـسري كـالم ..." ( وأشق

طبعـة م، ال2005 -هــ1416، )836، ص )ّاعتنى به وقدمه للنـرش محمـد تـامر(ّاملنان

  ). مؤسسة املختار : األوىل، القاهرة

ًويظهر أن هذا يفرس جانبا من  وصية النبي   عليـه وآلـه الـلـه صىل –ّ

 عليـه - للرجل الذي طلـب منـه الوصـية الجامعـة فكـان أن أجملهـا-ّوسلم

  ، )أخرجـه البخـاري عـن أيب هريـرة " ( ال تغـضب:"  بقوله -الصالة والسالم 
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  -ّ عليـه وآلـه وسـلمالـلــه صـىل –ّ تجـسد يف سـلوك الرسـول ّعالوة عىل أن ذلك قد

–، فينـتقم هلل الـلــهالعميل، حني مل ينتقم لنفسه يف يشء قـط إال أن تنتهـك حرمـة 

  ).أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة" ( -تعاىل

( وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن الحديث عن الكبائر عـىل ذلـك النحـو 

د كــذلك ســمة أخــرى مــن ســامت الرتبيــة اإلســالمية وهــي ِيجــس) كبــائر الفــواحش

الواقعية، حيث النص عىل كبائر الفواحش، إذ المندوحة للمـرء حينئـذ مـن مواقعـة  

ّبرشيا غري مالئيك، وذلك من قبيل اللمم الذي اليكاد ينجـو ًصغائرها بوصفه مخلوقا  ً

ُوالذين يجتنبوَن كَ(املرء منه إال مبجاهدة مستمرة  ِ َِ ْ َ َ َّ ُبائر اإلثم والفواحش وإذا ما غـضبوا َ َِ َِ َ َ ِ َْ ََ ِ َ َ ْ ِ ِْ َ

ُهم يْغفروَن  ِ َ ْ  يف حني ميكنه اجتنـاب كبـائر اإلثـم والفـواحش، ،37: الشورى )}42/37{ُ

  .بدافع من عقيدته العليا، وقيمه الحاكمة ملسار سلوكه

  :ّالتحرر بالتزام قيمة الشورى

الذكر فذاك اإلعـالء لقيمـة ّأما امللحظ األساس الثاين يف اآليات سالفة 

الشورى إىل الحد الذي جعلها تتوسط ركنني أساسني من أركان اإلسالم هام 

ّ والزكاة التي قال عنها الخليفـة الـصديق أبـو - وهي عمود الدين–الصالة 

 لقـاتلتهم الـلـهّ لو منعوين عقال بعري كانوا يؤدونه إىل رسول الـلـهو:" بكر 

ّا  متقـدما كـابن عطيـة يـرصح عنـد تفـسري ِّوهـو مـا جعـل مفـرس". عليه ً ًّ  
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ُاآلية الكرمية أن الحاكم الذي اليشاور الناس يعزل ) الـشورى(والحق أن تلك الصفة ! ّ

مبعناها امللزم وإن كانت من جوهر صفات الحـاكم املـسلم إال أن ذلـك هـو املعنـى 

 عـىل الـلـهرتعاه السيايس الخاص لها، أما املعنى العام فرضورة املشاورة  لكل فرد اس

ّغــريه مــن بنــي جنــسه، يف أي موقــع مــن مواقــع املــسئولية  مــن منطلــق توزيــع 

ٍاإلمــام راع : ٍكلكــم راع، وكلكــم مــسئول عــن رعيتــه: " املــسئوليات وتكامــل األدوار

ٍومسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته، واملـرأة راعيـة يف بيـت 

ّوالخادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيتـه، فكلكـم زوجها ومسئولة عن رعيتها،  ّ ٍ

  ).البخاري ومسلم عن ابن عمر" ( ٍراع ومسئول عن رعيته

إن تلك األهمية التي تحتلها قيمة الشورى يف فلسفة الرتبية إلسالمية  تتضمن 

ًردا غري مبارش عىل دعاة االستخذاء والخنوع باسم السامء، إذ مـن املفـرتض أن تنـشأ   ّ

ًملتعلم منذ املهد، حيـث التزامهـا يف األرسة وبـني أعـضائها، بعيـدا عـن التوجيـه مع ا ِّ

َاملبارش النافذ، واألمر الصارم الجـازم، بـال رويـة أو مـشاورة، يف كـل حـني، ومـع كـل 

ّموقف، كام تتضمن أن تحقيق العدالـة الـسياسية ولوازمهـا رهـن بـالتزام الـشورى، 

 الذي دعت إيل تبنيه الرتبية السياسية يف القرآن،  ًبوصفها ركيزة أساسا للحكم الرشيد

ّوما عدا ذلك فرضب من النظام الجربي أو العاض املستبدين أيـا مـا تزيـا الحكـام أو َّ َ  
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ِّ مسوقوهم باسم الدين بلباس الحكم  ِّ، وقدم ذلـك للناشـئة عـرب املنـاهج )اإلسالمي(ّ ُ

رى غــري املقــصودة كمؤســسات الرتبويــة املقــصودة، أو يف املؤســسات الرتبويــة األخــ

اإلعالم واملسجد، ومؤسسات التنشئة االجتامعية بصورة عامة، السيام حني يكون ذلك 

ًالنظام السيايس ملكيا رسميا، أو جمهوريا ملكيا، أو وراثيا، عىل غرار ما تـسلكه كثـري  ً ً ً ً

 بعـد ًيف منطقتنا، بيد أنها أضحت تتهاوى واحـدا) البوليسية(من األنظمة العسكرية 

  .ُاآلخر، عرب ما يعرف مبوسم الربيع العريب

  :ّ تقديس الحرية ورفض الضيم 

 ،ّأما امللحظ الثالث يف اآليات من سورة الشورى فذاك الوصف لساليك مـنهج التحـرر

 أو مبجتمعـاتهم، ، يـراد إلحاقـه بهـم، أو جـور،ّ والوقوف ضد  كل ظلم،برفض الضيم

َوالـذين إذا ( : قـال تعـاىل ّالة ضـد العـدوان وللعد،ّحيث ينترصون للحق ضد الباطل ِ َ ِ َّ َ

ُأصابهم البْغي هم ينترصوَن  ِ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ ُ َ   39: الشورى)}42/39{َ

ًالقـرآين الفريـد حّقـا مـن منـاهج وللمرء أن يتساءل عن موقع هـذا املـنهج 

ة للجيـل عـىل ّاالستخذاء واالنبطاح التي صورت اإلسالم وتربيتـه بأنهـا تنـشئ

ًعبودية العبيد، وتسابق عىل إبقاء وضع الجهالة والتخلف مالزما ملجتمعاتنا ّ، 

 - يف نظـر أولئـك-ألننـا بهـذا املـسلك  ذلـك.بحيث اليجوز لنا أن ننفك عنـه

ّومل يتـورع  . ُحكمته،  وكأن ذلك قـدرنا املقـدور والـلـهنكون منازعني  ألقدار 

  بقـول التحريـف والتزويـر عـىل ذلـك يسارع إىل االستـشهاد بعضهم  حتى 
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َقل الـلـهم مالك الملك تُؤيت الملـك مـن تَـَشاء وتَنـزع الملـك  :(قال تعاىل   الحق تعاىل َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ َ َُ َِ ْ ِ ِ َّ ِ ُ

ٌممن تََشاء وتُعز من تََشاء وتُذل من تََشاء ِبيدك الخري إنَّك عىل كُـلِّ َيشء قـدير  ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ َ ْ َُّ َ َِ ُ ْ َ َ َ ََ َُّ َّ}3/26{( 

  26: آل عمران

ِوعىل ذلك التصور الخاطئ يقـع التحـذير للمتعلمـني مـن قبـل بعـض أوليـاء  ّ

ِاألمور، بل حتى من قبل بعض جهلـة املعلمـني وكـذا  بعـض عـوام األكـادمييني بـأن 

، )سياسـة(ّيتجنب املتعلم  املشاركة يف عملية التغيري املجتمعـي، ألن ذلـك بـزعمهم 

ًج عن األخالق النبيلة والقـيم الفاضـلة، وإذا فليـدعو والسياسة هنا كلها عيب وخرو

عملية التغيري لسواهم، ويف هذه الحالة يـصبح املتعلمـون مبـستوياتهم املختلفـة يف 

ّمجـرد تـابعني منقـادين ملـا سـيتم، ال ) الجامعي(التعليم األسايس والثانوي أو العايل 

نتقال نحو األفـضل، وينـىس أنهم جزء مشارك يف عملية التغيري للواقع االجتامعي، لال

أولئك الجهلة والعوام أن الرتبية السياسية جزء أساس من عملية التنشئة التي تتم يف 

 عىل سبيل –إطار مؤسسة املدرسة، عرب املناهج الرسمية كام يف مادة الرتبية الوطنية 

ة ّ  كـام يف بعـض املقـررات واألنـشط،  عىل نحو مبارش، وعىل نحو غري مبـارش-املثال

 وكـل ذلـك يهـدف إىل تعزيـز االنـتامء ، وتحقيـق .، يف إطار مؤسسة املدرسةاألخرى

  .الوالء الوطني، والسعي نحو تحقيق ذلك بكل جهد سيايس واجتامعي ممكنني
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يف التنفري للمتعلمني من االنخـراط يف عمليـة الشائن والواقع أن ذلك املسلك 

أسهم يف  زراعتهـا تـارة،  ً تدمغ كثريا ممن التغيري املجتمعي هي السلبية القاتلة التي

ال ، )علميـة ومهنيـة( ًيحملـون ألقابـاولألسـف فـإن بعـضهم . وصناعتها تـارة أخـرى

، ذلك أننا لو تذكّرنا أللفينـا ّالوضع السوين يحملها يف املفرتضة ملكانة املتنسجم مع 

 واإلسـالمي جـزء -طالئع التغيري الفاعل للمجتمعات اإلنسانية عـرب التـاريخ اإلنـساين

ّ ومتعلمون أو طلبة  ينشدون التغيري، ويتطلعون ،َمفكرون ّ معلمون أو علامء أو-منه ّ

  .فئة مجتمعية أخرىّ أي نحو غد أجمل، من منطلق وعيهم ومعرفتهم أكرث من 

  :ّالحرية ضبط وتوازن

وده   حـد-ّوسواء قادته الطبقة املتعلمة أم سـواها- ولكن يك اليتجاوز ذلك االنتصار 

ّفيجمح يف ردة الفعل ومن ثم يتحول إىل بغـي مـضاد فـإن اآليـة بعـد سـابقتها قـد  ّ

َوجزاء سيئة سيئة مْثلها ( :قال تعاىل أوضحت كيفية ذلك االنتصار وحدوده وخياراته   َُ ِّ ٌَ َ َِّ َِّ ٍَ َ

َفمن عفا وأصلح فأجره عىل الـلـه إنَّه ال يحب الظـالمني  ِ ِ َِّ ُّ َِ ُ ََ َ َ َُ ِ َ َُ ُ ْ َ ََ َْ َ أي أن  40:  الـشورى)}42/40{ْ

التأكيد قمني هنا بان الرتبية اإلسالمية إذ تؤكِّد عىل تلك الحدود وخياراتها فإن ذلـك 

ُاليؤذن بسقوط الحق الفردي والجامعـي يف رد العـدوان أو مـا يعـرف يف االصـطالح 

ّبل تردف اآليات بإيراد املربر لذلك االنتصار املنضبط ، مرص، )برد الصائل(الفقهي  حة ّ

  بأن الحـرج والترثيـب عـىل مـن سـلك مـسلك االنتـصار هـذا ، وإمنـا تنحـو بالالمئـة 
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َولمـن انتـرص بعـد ( :قـال تعـاىل   والوعيد  نحو من تسبب بذلك من الظلمة والبغاة ْ َ ََ َ ِ َ َ َ

ٍظلمه فأولئك ما عليِهم من سِبيل  َ ِّ َْ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ ُ َ  41:  الشورى)}42/41{ُ

ذلك االنتصار عـىل الطغـاة والبغـاة يف إطـار ّكام أن الجدير باإلشارة  أن  

ً دائرا يف فلك قاعدة األمـر - من حيث املبدأ األساس–املجتمعات اإلسالمية يظل 

باملعروف والنهي عن املنكر بكل صوره وألوانـه الخاضـعة لتطـورات كـل عـرص 

 -ً وفقـا للمبـدأ األسـاس ذاك–وظروفه وآلياته ومنطقه بيد أن لـيس مـن بينهـا 

ُهج العنف املادي مبعنى حمل السالح بأيّ  من صوره،  وهو ما يعـرف سلوك من

فالخروج وفق هذا املعنى  ينتج ) الخروج عىل الحاكم( يف األدب الفقهي مبنهج 

ّرشا مستطريا ، يتمثل يف ضعف أو انعدام االستقرار وغياب األمن لحساب تفيش  ً ً ّ

املجتمـع وقطاعاتـه مظاهر الرعب ومسلك العنف وسـيادة الفـوىض بـني أفـراد 

املختلفة،  وهو ما ينعكس بدوره عـىل غيـاب اإلنتـاج  أو انعدامـه، وضـعف أو 

انعدام التنمية مبفهومها الشامل، ومن ثم انزواء كل طرف إىل مربعه يف اإلقـصاء  

وإلغاء كل مخالف، وبذلك فإن السيادة وحدها تغـدو  لألقـوى ولـو كـانّ  غـري 

ولـذا فـإن مـنهج التغيـري . ّلتـصدر لـشأنها العـاممؤهل مبـرة  لقيـادة األمـة أو ا

السلمي بكل صور األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما عرفنا منها ومـاال نعـرف 

  ًهــي املــنهج املــرشوع واألســلم، وخالفهــا هــو املــنهج املنحــرف واألكــرث ســوءا، 
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لـة من حيث نتائجه وعواقبه، ويف الواقع فإن هذا املنهج هو الـذي انتهـت إليـه جم

املعـارصة ،  )الدميقراطيـة (الجهود الغربية  الذي تواضـعت عليـه مختلـف املنـاهج 

التـداول الـسلمي (وحاصله بأن يظل كل منهج تغيري يف إطـار الـسلم فـأنتج قاعـدة 

وهنا يناط  مبنهج الرتبية . ً، بعيدا عن السالح وكل أساليب العنف يف التغيري)للسلطة

لتعليم األسايس والثانوي، كام يتأكد كذلك التنويه عـىل اإلسالمية عرب كل املراحل يف ا

ّدور مقـرر الثقافـة اإلســالمية يف املرحلـة الجامعيــة، يف التمييـز بــني الجهـاد القتــايل 

ًاملرشوع بل الواجب أحيانا ، وبـني مـسلك العنـف والتخريـب الـذي انـدفعت نحـو 

 خـارج حـدودها مامرسته بعـض األطـراف واالتجاهـات يف املجتمعـات اإلسـالمية أو

ّبدوافع مختلفة يأيت يف مقدمتها دافع رد الفعل غري املنضبط مبنهج القـيم اإلسـالمية  ّ

  . وضوابطها

ّالحرية يف ظالل السنة ّ:  

ِّومرة أخرى فإن دعاة االنبطاح واالستعباد باسم السامء الـذين يلبـسون عـىل 

 مهـام حـاولوا اإليغـال ،ّبنها وبني حكامها يقفون عاجزيناألمة دينها يف إطار العالقة 

 هـذا الجانـب، حـني  يف،ه والتزوير لحقيقة هذا الدين وجـوهريف التلبيس والتزييف

  .يواجهون مبثل تلك الحقائق السابقة
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صحيحة رصيحة تؤكِّـد عـىل ذلـك املعنـى نبوية أحاديث ّزد عىل ذلك أن مثة 

   : - عىل سبيل املثال–ومنها ّوتعززه ، 

 –الرتبيــة املبــارشة عــىل التغيــري الفــردي لــرصيحة إىل تلــك الــدعوة النبويــة ا

 - عنهالـلـه ريض –ً استنادا إىل مارواه أبو سعيد الخدري -بحسب القدرة واالستطاعة

ًمـن رأى مـنكم منكـرا  : " -ّ عليـه وآلـه وسـلمالـلــه صىل -الـلـهقال سمعت رسول 

 ) . أخرجه مسلم" ( ّفليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه

ــد  ــل ق ــه، ب ــاكم وموافقت ــشرتط رضــا الح ــك مل ت ــري تل ــة التغي ــني أن عملي ــن الب ّوم

ــه أو  ــساد عائلت ــساده أو ف ــه وف ــا نحــو منكــرات الحــاكم ذات ــري متجه ًيكــون التغي

 حــني وقــف - عنــهالـلـــه ريض –ّأبــو بكــر الــصديق يــشهد لهــذا مــارواه . نظامــه 

َيـا أيهـا : (قـال تعـاىل إنكـم تقـرأون هـذه اآليـة : ّيـا أيهـا النـاس " الناس فقـالأمام  ُّ ََ

ْالذين آمنواْ عليكُم أنفسكُم الَ يُرضكُم من َضلَّ إذا اهتديتم ْ َ ْ ُْ ََ ْ ََ ِ َّ َُّ َ ُْ َ ََّ َ ُ  105:  املائدة)...ِ

ّإن :"  يقــول-ّ عليــه وآلــه وســلمالـلـــه صــىل – الـلـــه وإين ســمعت رســول  

ـــها رأوا الظلــم فلــم يأخــذوا عــىل  يديــه أوشــك أن يعمهــم ّالنــاس إذ  بعقــاب الـل

 ).ّرواه أبو داوود والرتمذي والنسايئ بأسانيد صحيحة" ( منه 

ــسعود  ــن م ــارواه  اب ــذا م ـــه ريض – وك ــهالـل ــول -  عن ـــه أن رس ــّىل – الـل  ص

   لـه مـنّ يف أمـة قـبيل إال كـانالـلــهما مـن نبـي بعثـه : "  قال- ّ عليه وآله وسلمالـلـه
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ــاال  ــون م ــوف يقول ــدهم خل ــن بع ــف م ــا تخل ــم إنه ــصار،  ث ــون وأن ــه حواري  أمت

يفعلــون، ويفعلــون مــا اليــؤمرون، فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن، ومــن 

ــيس وراء  ــؤمن، ، ول ــو م ــه فه ــؤمن، وم جاهــدهم  بقلب ــو م ــسانه فه جاهــدهم بل

ويف تــرصيح مبــارش بهــذا ). أخرجــه مــسلم" ( ّذلــك مــن اإلميــان حبــة خــردل

ــ ــول ال ــضا يق ــسالم–ًسياق أي ــصالة وال ــه ال ــراء  :" - علي ــيكم أم ــستعمل عل ــه ي ّإن

ــن أنكــر فقــد ســلم، ولكــن مــن  ــريء، وم ــره فقــد ب ــون وتنكــرون، فمــن ك ِفتعرف

´ ال مــا أقــاموا فــيكم الــصالة: أال نقــاتلهم؟ قــال : الـلـــهريض وتــابع، قــالوا يارســول 

ــلمة ــن أم س ــسلم ع ــه ). رواه م ــو كقول ــس–وه ــصالة وال ــه ال ــيكون : " الم علي س

ــدهم  ــن جاه ــااليؤمرون، فم ــون م ــون، ويفعل ــاال يفعل ــون م ــدي، يقول ــراء بع أم

ــه  ــسانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بقلب بيــده فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بل

ــده ــان بع ــؤمن، ال إمي ــو م ــن "( فه ــن اب ــد ع ــناد جي ــزار بإس ــه والب ــن ماج ّرواه اب ّ

  ). مسعود

 :ّمناذج من مامرسات الحرية عند الصحابة

ّ املجاهدة ملسالك الطغاة والظلمـة مـن الحكـام كانـت املـسلك وتلكم

 عليـه وآلـه الـلــه صـّىل – الـلــهالعميل الذي انتهجه بعض أصـحاب رسـول 

صـحايب ( ُ يف تعاملهم مع حكام أزمنتهم فهـذا عائـذ بـن عمـرو املـزين-ّوسلم

  أحد الحكام يف عهد يزيد بـن ( بن زياد الـلـهدخل عىل عبيد ) شهد الحديبية
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 صـّىل – الـلــهإين سمعت رسـول :" ُأي بني: فقال) معاوية، ومن قبله والده معاوية

ُإن رش الرعاء الحطمة: "  يقول-ّ عليه وآله وسلمالـلـه ِّ ُجمع راع، والحطمة : ِّالرعاء( ّ ٍ :

فقال له اجلس فإمّنا أنـت مـن " ّفإياك أن تكون منهم) " العنيف يف رعيته اليرفق بها

وهل كانت : فقال) ًوذلك تعبريا عن استخفافه به واحتقاره له( ّ محمدُنخالة أصحاب

ُلهم نخالـة؟ إمّنـا كانـت النخالـة بعـدهم ويف غـريهم رواه مـسلم عـن أيب سـعيد " ( ُ

 ). الحسن البرصي

وقد حدث مثل ذلك مع معاوية بن أيب سفيان حـني صـعد املنـرب يـوم الجمعـة 

فلـم " يئنا، فمن شاء أعطيناه، ومن شئنا منعنـاهاملال مالنا والفيء ف:" ُفقال عند خطبته

ّيجبه أحد، فلام كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك، فلم يجبه أحـد، فلـام كـان الجمعـة  ّ

 مالنـا، كـال إن املـال:" الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حرض املسجد، فقال 

، فنزل معاوية فأرسل إىل " بأسيافناهالـلـنا وبينه حاكمناه إىل والفيء فيئنا، فمن حال بين

َهلك الرجل:" الرجل فأدخله، فقال القوم ّثم دخـل النـاس فوجـدوا الرجـل معـه عـىل " َ

  ، سـمعت رسـولالـلــهإن هـذا الرجـل أحيـاين أحيـاه : "الرسير، فقـال معاويـة للنـاس

ّ يـرد سيكون أمئة من بعـدي يقولـون وال:"  يقول–ّ عليه وآله وسلم الـلـه صىل – الـلـه 

ّعلــيهم، يتقــاحمون يف النــار كــام تتقــاحم القــردة، وإيّن تكلمــت أول جمعــة فلــم يــرد  ِ ّ  
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ّعيل أحد، فخشيت أن أكون منهم، فتكلمت يف الجمعة الثانية، فلم يـرد عـيل أحـد،  ّ

ّم تكلمت يف الجمعة الثالثة فقـام هـذا الرجـل فـرد ثفقلت يف نفيس إيّن من القوم،  ّ ّ

الحديث أخرجه أبو يعىل والطرباين بإسناد صحيح، وقـد " ( الـلـه ّعيل، فأحياين أحياه

حسني سليم أسد، كام أكّده األلبـاين يف صـحيح : أكّد عىل ذلك محّقق مسند أيب يعىل

 ). الجامع الصغري

  :أبلغ الردود

ّويف مثل هذه األحاديث أبلغ الرد عىل دعاة االسـتخذاء واالنبطـاح للطغـاة 

ّسد الحكام ومنكراتهم يجـب أن يكـون بـأحىل عبـارة بدعوى أن الوقوف ضد مفا

 مـع مـسلك الـصحابة املـشار إىل هـذايتعـارض و. ّوأجمل خطاب، ويف رسية تامة

 كـام -ّ عليه وآله وسـلمالـلـه صّىل –ًطرف منه آنفا، كام يتصادم مبارشة مع قوله 

رسـول بايعنـا : "  قـال- عنـهالـلـه ريض –يروي ذلك أبو الوليد عبادة بن الصامت 

 عـىل الـسمع والطاعـة يف العـرس واليـرس، –ّ عليه وآله وسـلم الـلـه صّىل – الـلـه

ًواملنشط واملكره، وعىل أثرة علينا، وعىل أن الننازع األمـر أهلـه، إالّ أن تـروا كفـرا 

وعـىل أن نقـول الحـق أيـنام كنـا  فيـه برهـان، - تعـاىل– الـلـهًبواحا، عندكم من 

 أينام " - ص-:قوله هوالشاهد في). البخاري ومسلم" ( ئم لومة الالـلـهالنخاف يف 

واألغـرب . ًمبارشا مع الحاكمًتحدثا  و،ّ دومنا اشرتاط ليكون ذلك برسية تامة"...ّكنا

 يـساق يف األصـل يف معـرض االحتجـاج ًامن هذا وذاك أن يكون مستندهم حـديث

هم ولـيس  الـذي يجيـده وعـاظ الـسالطني وفقهـاؤ،عىل مسلك املداهنة والنفاق

ــديث   ــو ح ــم ه ــد العكــس، وذلك ـــهأيب عب ــبجيل أن الـل ــهاب ال ــن ش ــارق ب    ط
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(  وقـد وضـع رجلـه يف الغـرزّ عليـه وآلـه وسـلمالـلـه صّىل – الـلـهرجالً سأل رسول 

رواه " ( قال كلمة حـق عنـد سـلطان جـائر: ّأي الجهاد أفضل : "-)ركاب كُور الجمل

ّ التدسـس م أّالترسر بالنصيحة؟: ستنتج من ذلكيُ، فهل ياترى )النسايئ بإسناد صحيح

   عليه وهو ما أطلقن املنكر يف كل حال؟ باألمر باملعروف والنهي ع

 أم مراعــاة ،)املقاتــل(الخــشن  يف مقابــل أســلوب التغيــري ،)أســلوب التغيــري النــاعم( 

  وأناألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر؟املقامات واألحوال، فبحسبها يرد النـصح أو 

 حتـى إن ن املصارحة واملبارشة، هـو أبلغهـا؟مقام املناصحة املبارشة عىل ذلك النحو م

ِ قـد أهـني  وكُـرس -  بزعمـه– النتيجة املتوقعة منه هي بطش الحـاكم وانتقامـه، ألنـه

فعجبي ممن يرى بعد ذلك أن من أراد نصح الحاكم فإن عليه أن يـذهب إىل ! هكربياؤ

ثـم ليمـسح وهباتـه،  ومـنح عطايـاه  وكرمـه،ل بركته وني،قرصه ليرشف بفنجان قهوته

 بـذلك قـد حقـق مـراد ليكون وأرق األلفاظ، ، بأجمل العباراتحنجرتهق ِّ ويرق،جوخه

ُتـرى "!! كلمـة حـق عنـد سـلطان جـائر"  بقولـه - ّ عليه وآله وسلمالـلـه صىل –النبي 

مل هؤالء مع كيف يفهم هؤالء لغة العرب وتطبيقات الصحابة األوائل ؟ ثم كيف يتعا

 - عـىل نحـو مـضطرد- ّواقعهم من حيث عدم إدراكهم اسـتحالة وصـول  آحـاد النـاس 

ّوالـرأي الحـر إىل هـؤالء  ّوالسيام إذا اشتهر بأنه من ذوي الرصاحة وقول كلمة الحـق،  

ّ ومــن يــسمح  لهــم يف مناســبات أو أوقــات معينــة بــالجلوس لــدقائق أمــام !َالحكــام؟

  ات التلفــاز لتلــتقط صــورهم يف جنــاب حــرضته، الحــاكم، فتــأيت عدســ) جاللــة(
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ًليلتمس منه إنصافا يف ) ويل األمر( وال بأس أن ينتهز أحدهم فرصة لقائه التاريخية بـ

ّ، أويقدم  مطلبا لطاملا طال انتظاره ملثل هذه اللحظة التـي قـد التعـوض)مظلمة( ً ّ  !!

، )الفضل والعطـاء(صاحب ل اسار الحكم، ويدعوّومن ثم فإنهم إمّنا حرضوا ليباركوا م

 أو ، أو موقـف،ّبدوام عرش سلطانه، والينسوا أن يهتفوا ضد كل منـازع لـه بنـصيحة

ومنـازعني لظـل بـل للـوطن، ًرأي معارض، بحسبانهم جميعا أعداء لألمن واالستقرار، 

ّ يف أرضه، لذا مل يـسمح ألي مـنهم  بالوصـول إىل هـذا املقـام مقـام  مجالـسة الـلـه

ّمن أجل أن يقضوا مضجعه بنصيحة صادقة، أو رأي جـرئ ) والعطاءالفضل (صاحب 

  ! رصيح

ّعظمة املنهج السلمي يف التحرر ّ: 

تبقى اإلشارة جديرة هنا إىل أن كل حديث مام سبق أو سواه ورد فيه 

ّالنهي عن الخروج املسلح عن الحاكم إال أن يظهر الكفر البواح هو أرقى مـا 

تحث عليه فلسفة الرتبية اإلسالمية من خالل يف منهج التغيري السلمي الذي 

استنادها إىل مثل هذه النصوص، وهو ما يعيد التذكري باملنهج الـذي أعلنتـه 

حركات التغيري السلمية يف املنطقة، وأرقاها النموذج اليمنـي، حيـث اليعـوز 

الفرد وال املجموع اللجـوء إىل الـسالح ليـسعى نحـو تحقيـق هدفـه بـأقرب 

ًة، بيد أنه وضع بندقيته جانبا وأعلنها مع جموع املحتـشدين الوسائل املتاح ّ

  ، وهنـا مكمـن العظمـة واالنـدهاش،)ِسـلمية ِسلمية(واملعتصمني والثائرين 
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 عالوة عىل أن ذلك هو وحده املنهج الكفيـل  بتحقيـق التـداول الـسلمي للـسلطة، 

كريـة لتحقيـق ًبعيدا عن منهج العنف الذي انتهجته بعض املدارس واالتجاهـات الف

ًأهدافها، فلم تحّقق سوى قتل األبرياء واملدنيني غالبا، ثم يعود أغلبهـا معلنـا توبتـه  ً

وليت !  ًوندمه، معرتفا أن املنهج السلمي هو وحده األرشد، ولكن بعد خراب البرصة

كل مؤسسات التنشئة والتثقيف تتعاضد عىل  تعزيز هذا املنهج وتدعيمه، بكـل مـا 

ات اإلقنـاع والرتغيـب فيـه، يف مقابـل التنفـري مـن اتجـاه العنـف أوتيت مـن إمكانـ

ًوأساليبه التي قد تجد لها قبوالً متفاوتا لدى الناشئة والشباب، يف ظل أوضـاع القهـر 

والغطرسة التي تصم حياة أغلب مجتمعاتنا العربيـة واإلسـالمية املعـارصة، والسـيام 

 أن تظهـر آثارهـا الـسيئة ونتائجهـا ّحني تروج الفنت، بيد أنها رسعان ما تختفـي بعـد

ِّاملدمرة،  ليبقى منهج السلم هو وحده هو املنهج الذي تلجأ إليه أجيالنـا كلـام رأت 

ّانحرافا يف املسار يقتيض التغيري، ويسعى لتجسيد آمالها وتطلعاتها ً  . 
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  قراءة يف منهج الرتبية املدنية 

  عارصة امل اإلسالميةيف ضوء أبرز مناهج مدارس التغيري

  :متهيد

م، 1/5/2011أسـامة ابـن الدن يف مبقتـل زعيمهـا  تنظـيم القاعـدة إقـراربعد 

م  كرث التساؤل عن فرضية  قيـام عالقـة 6/5/211 يفحسب بيان للقاعدة ذاتها صدر 

وبـني الثـورات العربيـة ) العـسكري(مقصودة أو غري مقـصودة بـني مـنهج القاعـدة 

 أن البيـان الـصادر عـن القاعـدة قـد أشـار إىل يف عملية التغيري ؟ السـيام) السلمية(

صدور تسجيل صويت عن ابن الدن سبق مقتله بأسبوع، وفيـه تهنئـة لألمـة بثوراتهـا 

  !!السلمية

يف ) ثـورات الربيـع العـريب(ُمـا عـرف بــتسليط الضوء عىل منهج هنا حاول  ن

إحـداهام : ريالرتبوي، يف ضوء اإلملاح إىل مدرسـتني أخـريني متعارضـتني يف التغيـشقه 

ْالسلم(تزعم انتامءها ملدرسة  َالسلف(و) ِ والتغيري ) العنف(يف التغيري ورفضها منهج ) َ

اإلرجايئ، وسـتحتل هـذه املدرسـة  )  املاضوية(ّاملسلح، وهو منهج السلفية التقليدية 

ًأكرث هذه القراءة، لكون موقفها متلبسا بدثار السلم ورفض العنف، ومنهج الـسلف، 

  العربيـة الـسعودية  : ها علامء تقليديون مشاهري، وال سيام يف بلد املنـشأويصنف علي
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ّومدرسة ثانية تفاخر بتبني منهج التغيري املسلح، زاعمـة انتامءهـا كـذلك إىل مـنهج  ٍ

َالسلف( ِ للمـنهج الـسلمي، وذلكـم هـو مـنهج القاعـدة - باملقابـل-، وتعلن رفـضها)َ

ّسلح ويـضمها عنـوان عـام هـو الـسلفية ومجموعات أخرى تتبنى مسلك التغيري املـ

( ّويف الواقع فإن هاتني املدرستني مجرد عينـة ملـدارس أخـرى). الجهادية(القتالية أو 

ًيؤمنان بأي من املسارين بعيدا عن التفصيل الخـاص، )  صوفية أو شيعية أو سواهام ّ

بـني املدرسـتني و. ًوإمنا وقع االختيار عليهام ألنهام األكرث حضورا يف الساحة املعـارصة

ْالسلمي(املتضادتني يربز منهج الوسطية واالعتدال  ّالذي تعرب عنه الثورات العربيـة ) ِ

والستخالص مظاهر الرتبيـة املدنيـة .  املعارصة مبختلف مدارسها التفصيلية الداخلية

 سيكون بوسع القـارئ أن يكتـشف يف ختـام – إن وجدت -ّيف أي من املدارس الثالث

لفرق الجوهري بـني املنـاهج الثالثـة الرئيـسة يف مـسار التغيـري للواقـع ا: هذه املادة

  :  املعاش، وذلك يقتيض تفصيالً عىل النحو التايل

  : مفهوم الرتبية املدنية 

البحث عن وسائل أو أسـاليب أو آليـات : ًيقصد بالرتبية املدنية ابتداء

هبي أو الطائفي التآخي أو التعايش بني فرقاء العمل السيايس والفكري واملذ

ــوالء ــتامء وال ــا االن ــث يجمعه ــد، بحي ــع الواح ــواها يف املجتم ــي وس   والعرق
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ويحّقق هذا املفهوم  ما كـان . ّ للوطن وللمجتمع، برصف النظر عن ذلك التنوع فيه

ّ،  أو ما درجت عليه معظم مقرراتنا الرتبوية )تربية املواطنة( يطلق عليه بـ-واليزال–

  ). الرتبية الوطنية(بية بوصفه بـيف معظم أقطارنا العر

وإلدراك مدى إمكان تحقيق ذلك من منظور مناهج التغيري الرتبوية املقصودة 

أو غري املقصودة التي تطفح بها مجتمعاتنا المناص من تسليط الضوء عـىل املـدارس 

  : ًالثالث املشار إليها آنفا، وذلك عىل النحو التايل

  :مدرسة التغيري الناعم: أوالً 

، أي ذلك االتجاه الرتبـوي )املاضوية(السلفية التقليدية واملقصود بها مدرسة 

الذي يسعى لتنشئة جيل عىل مبادئ مدرسية موالية للحاكم باملطلق، فترشعن لـه 

ًكل أفعاله ومسلكياته باسم السامء، برصف النظر عام إذا كانـت مـرشوعة حّقـا أم  ّ

 أخطائه الكبرية أو الصغرية، ألن ذلـك غري ذلك، وتدعو إىل عدم جواز محاسبته عىل

ّميثل دعوة للخروج عليه، عالوة عىل كونه مسلام موحدا، وأميا خطأ وقع فيـه فـإن  ً ًِّ ّ

ً يف يوم الحساب، ولكنها تستثني عمليا مـن وصـل إىل الـلـهُذلك ترجأ محاسبته إىل 

 ولـذلك -ةوالحـركيني خاصـ -ّالحكم من املصنفني عىل الـدعاة اإلسـالميني الفـاعلني 

يصدق عليهم وصـف أحـد البـاحثني املنتمـني إىل واحـدة مـن فـصائل الـسلفية يف 

  الكويت، وهـو الـدكتور عبـد الـرزاق خليفـة الـشايجي حـني وصـف  اتجـاه هـذه 
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عبـد الـرزاق خليفـة " (ّمرجئـة مـع الحكـام، خـوارج مـع الـدعاة: " املدرسة فقـال

 -هــ9،1415الجديـدة، صالشايجي، الخطـوط العريـضة ألصـول أدعيـاء الـسلفية 

، ويف ذلك تجسيد ملـنهج  هـذه املدرسـة )دار التجديد: م، ط األوىل، الكويت1994

يف ) الــسمع والطاعــة(يف التعامـل مــع فئـة الحكــام، وبــذلك يغـدو إعــالن مـنهج  

املنشط واملكره، حتى لو ارتكب الحاكم املوبقات، أوهتك الحرمات، أوتحـالف مـع 

ّوفرط يف السيادة، وتجاوز كل معقول ومرشوع، بوصـف العدو الخارجي املحارب، أ

ّوأميا نصح أو نقد أو تعبـري عـن ). منهج السلف( هو االلتزام عينه بـ-عندها–ذلك 

ّعدم الرضا عن ذلك املسلك للحاكم ونظامه فإنه اليصنف يف قامئة مفهومات هـذه  ّ

ّحجـة ويف أي ّ تحت أي  -ّاملدرسة إال أنه خروج رصيح عن الحاكم، بحيث ال يجوز

ًتروا كفرا بواحا( إال أن -ظرف ّ، وهو ما سيجد من املربرات والتخريجـات املقبولـة )ً

ّوغري املقبولة لدى أرباب هذه املدرسة مبا يجعله منسوخا عمليا، وما ذلك إال ألنـه  ً ً

قد انقدح يف أذهان رموز هذه املدرسة وأتباعها، أن كـل تعبـري عـن خطـأ الحـاكم 

ًمـامل يكـن مبـارشا نـاعام وعـىل انفـراد(ي أسـلوب وسوء سياسـاته بـأ   –يعـد !!! ) ً

ّ خروجا كالخروج املسلح الفرق-بنظرها ًوعبثا تحاول إقناع رموز هذه املدرسـة أو ! ً

  ًبعــض أتباعهــا بــأن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يقتــيض أحيانــا مناصــحة 
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ًسـواء عرفـه  اسـب،الحاكم ونقده والتعبري عن ذلـك بكـل أسـلوب سـلمي مـدين من

السلف أم مل يعرفه، خاصة بعد أن غلـب عـىل الحكـام الظلـم والعـسف، ومخالفـة 

منهج الخلفاء الراشدين يف الحكم، ووضـع سـياجات وحراسـات وموانـع تجعـل مـن 

ًاملتعذر غالبا الوصول إليهم فضالً عن إتاحتهم لقاء خاصا لكل من أراد نصحهم، وأن  ًً ِ

ُخلفــاء وبــني أصــلحهم اليــوم بعــد املــرشقني، فكيــف بــني مــنهج  الراشــدين مــن ال

  ! بسواهم؟

هذا إىل جملة مرويات حديثية، اليلتفـت إىل ) الناعم(يستندون يف منهجهم 

أغلبها عند التحقيق العلمي الحديثي، سواء من حيث السند أم املنت، ولكن أصحها 

طلـب، ورجـل لشهداء حمزة بن عبـد املاّسيد " هو الحديث الشهري يف هذا الباب  

رواه الحاكم وصححه، والخطيـب، وصـححه "( قام إىل إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

ّفيستخرجون منه مايؤيد مـسلكهم بأنـه ال مـرشوعية لناصـح إال أن ) األلباين كذلك

مبارشة، ويجلـس إىل جانبـه، ويف عـرفهم املعـارص، ويف تلـك ) ويل األمر(يذهب إىل 

التي تقصف األمـة مبثـل هـذه الـرشوح  أن ذلـك  أعني تلك -بوجه خاص-البيئات 

ّسيكون يف إطار ضيافة تقدم فيها القهوة، وما تقتضيه مثل هذه املقابلة من إكـرام 

ًمنفـردا بنـصحه ) ويل األمـر(، وهنـا يهمـس يف أذن )أهل العلم والفـضل والنـصح(

  وغــاب !  بأســلوب رقيــق نــاعم، ليتلقفــه الحــاكم بالــشكر والثنــاء، ورمبــا العطــاء
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 أن هـذا التوصـيف متـداخل بـني طغيـان الحـاكم -  أو هكـذا يبـدو األمـر–عن بالهم 

ّاملتفضل بالسامح مبقابلة بعض رعيته ممن يدعون له بدوام سلطانه، وينـربون للـدفاع 

عن سياساته بحق وبباطل، ولذلك يحظون بالسامح لهـم بالـدخول عـىل ذلـك النحـو، 

ّ أي فرد من أبناء األمة لديـه نـصيحة أو نقـد ولكن بصورة أقزام تابعني مستذلني، وبني

ّعىل مسار سياسة الحاكم، وقد اليكون معروفا عنده، كام قد يكون ممن يـصنف بأنـه  ً

، أي الــصادقني الــرصحاء الجــريئني يف مــواقفهم، ورمبــا وصــفوه )املــشاغبني(مــن 

ً لرصحوا أنه  ليس خارجيا، ولكنه من الذين -  لو صدقوا–، وهم )الخارجي(بـ أشار لهم ّ

)  أو عــدل عنــد ســلطان جــائر،أفــضل الجهــاد كلمــة حــق(الحــديث بروايتــه األخــرى 

ويل (وهنا هل سيسمح بالدخول والخلوة بـ).  وابن ماجه وغريهمودواالرتمذي وأبو د(

، ألمثال هؤالء األخريين، ناهيك عن رغبة باالستامع إليهم؟ أم أن ذلك محصور يف )األمر

ضهم املباخر، ويتـسابقون بالـدعوات لـويل األمـر، بـدوام الصنف األول ممن يحمل بع

، وال تـسل عـن جـراءة أو رصاحـة أو نحـو ذلـك مـن !ّالحكم والعافية، وصالح الذريـة

املفردات، إذ ال منطق لهـا، وال مقـام يف هـذا الـسياق، وهنـا سنكتـشف مـدى الخلـل 

لتعامـل مـع كـل العميق يف فهمهم للحديث املشار إليه، حيث أطلقوا ذلك املنهج يف ا

  ، مـــع أن مواقـــف عمليـــة كـــشفت أنـــه الحـــاكم املـــسلم الـــذي )مـــسلم(حـــاكم 
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ًاليختلف مع حاكمهم املسلم يف بلدهم، كام سرتى واحدا من أبرز الشواهد املعارصة 

ًالحقا، ولو أنهم استثنوا من عرف بالصالح الحقيقي، والوالء لألمة، والتواضع الصادق، 

 الجميع؛ لكان لذلك مساغ ومنطق، لكنهم حـني أطلقـوا والخلق القويم، والعدل مع

ورد يف   ّمثل ذلك املنهج يف التعامل مع الحاكم أي حاكم؛ فإنهم يكونون قد أغفلوا ما

، أو أنـه أعـىل أو أفـضل )حمـزة(ّوصف الناصح بأنه ييل يف الشجاعة سـيد الـشهداء 

، وال يعقـل "الجهادأفضل أو أعظم : "، حيث قال)ّتأمل وليس النصح(درجات الجهاد 

أن يكون ذلك مع حاكم عادل عادي، يؤكّد ذلك أنه وصف الحـاكم املـأمور واملنهـي 

 واألمر والنهي إمنا " فأمره ونهاه :" -ّسلم و  عليهالـلـهصىل –، وتأمل قوله )ئرالجا(بـ

هنا، ) العكس(ّيأيت عادة من األعىل لألدىن، وليس العكس، لكن الحديث يرصح بذلك 

ودوام الـسلطان، ثـم طلـب وطـول العمـر،  ، ودعا لـه بالربكـة، فتلطف معهومل يقل

، إذ اليحصل عىل هـذه رجاء أن التغضبه بإسداء نصيحة، مقامه الساميالسامح من 

، بـدليل  الـشجعان، إال األفذاذ النـوادر)أفضل الجهاد(أو ) يف سيادة الشهداء(املرتبة 

ّوتأمل أكـرث أن كـل ذلـك ورد . تبعاتهأنه قد أقدم عىل مثل ذلك املسلك، وهو يعلم 

  . ّيف معرض اإلعجاب والثناء، وليس القدح والنبز بأي من تلك التهم
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 أعني حـديث عبـادة بـن الـصامت –الحديث ذاتهاالستهداء بوإذا استمررنا يف 

وعـىل أن  :" - عليه الصالة والـسالم– فكيف ميكن تجاوز قوله - كام يف البخاري ومسلم

فكيف ينسجم قول كلمة الحـق "  لومة الئمالـلـهّ كنا، وال نخاف يف نقول بالحق أينام

 لو كان قد ؟إلخ...يف أي موقف، أو موقع، مع األمر بالسمع والطاعة يف املنشط واملكره

ّ أن أي تعبـري عـن ذلـك الحـق مخـالف لتوجـه - ّ عليـه وسـلمالـلــه صىل - قصد النبي ّ

ًالحاكم يعد خروجا منهيا عنه؟ ً  يتعارض توجيـه النبـي مـع نفـسه يف عبـارة ُأيعقل أن! ّ

ومهام حاول بعض املخلـصني إقنـاعهم بخطـأ ذلـك املـنهج ! ؟- الـلـه أستغفر –واحدة 

ّوخطورته فعبثا تذهب تلك املحاولة، إال من بعض الباحثني الجادين  الذين كانـت قـد ،ً

 ، مـن لـدن بعـض محتكريـه،الـنصتفـسري  بـسبب رهبـة ً،انطلت عليهم املسألة يوما

مـنطقهم  وفـق -  وهـدي الـسلف،ّوالطرق املستمر عىل وتر توجيهات الكتاب والـسنة

ّكام أنه يبدو إىل !   ونبز كل مخالف لهم بالبدعة واالنحراف عن منهج السلف- الخاص

ُالجهد غري املفيد كثـريا إقنـاعهم أن كـل  األسـاليب الدعويـة والرتبويـة توصـف لـدى  ً

ّمثـة أن  و،امللزمـة) التوقيفيـة(املرسـلة ال ) توفيقيـةال(َاملحّققني من السلف والخلف بـ

ّأي أن منهج  األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، والوقـوف يف .   بني املصطلحنيًافرق

ّ وإن تغريت تلك األسـاليب تبعـا لتغـري- وجه كل ظامل بكل األساليب السلمية واملدنية  ًّ  
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جب يف أحيان كثرية، وبـذلك تنتفـي  أمر مرشوع بل وا– الظروف الزمانية واملكانية 

ُحجة الخروج املسلح الذي تحمل عليـه كـل النـصوص القرآنيـة والنبويـة الـصحيحة  ّ ّ

وكل ذلك املنهج أفىض إىل قطيعة شبه تامة مع منهج الرتبية . الواردة يف هذا السياق

ة املدنية املشار إليه، إذ إن كل مخالف ملنهج هذه املدرسـة واقـع يف جريـرة املخالفـ

  !ملنهج السلف الصالح

  :        منوذج مفارق  

ليت ذلك األمر اضطرد لدى هؤالء مع كل حاكم، أو مؤسسة، أو  جامعات، 

أفراد اليختلفون مع سياسة الحاكم املستفيد من إشـاعة هـذه اآلراء واملفهومـات 

واملناهج، بل إن ذلك رهن بوضعية العالقة السياسية بني الدولة التي تتبنـى مثـل 

ذه املفهومات واألفكـار واملنـاهج، فتـوعز إىل فريـق مـن وعاظهـا بتبنـي ذلـك ه

 أو أفـراد بعـد اتخـاذ ،بوصفه منهج السلف، وبني أي دولة أو مؤسسة أو جامعـة

قرار بتكفري حاكمها، فثمة  قرار منشور  ملجمع الفقه اإلسـالمي يف دورتـه الثالثـة 

هــ حـول بعـض 30/4/1400 اىل هــ22/4/1400ًاملنعقدة مبكة املكرمة ابتداء من 

ً معمر القذايف يف املرأة، استنادا إىل مـا نـرشته صـحيفة السابقآراء الرئيس الليبي 

هـــ ومــا خــرج بــه املجلــس األعــىل 26/11/1399الكويتيــة الــصادرة يف » القــبس«

ــوم  ــه الرابعــة املنعقــدة ي ــرار 15/4/1399العــاملي للمــساجد يف دورت   هـــ مــن ق
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يف حول بعض أفكاره يف السنة النبوية وغريها، وما ذكرته الصحيفة ّمبلغ للعقيد القذا

ّمن آراء جد غريبة حول » القذايف رسول الصحراء«يف كتابها » مرييالبيانكو«اإليطالية 

  : وجاء يف البند الخامس لقرار املجمع .. نبوءة القذايف 

يغـه قرر مجلـس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي نـرش هـذا القـرار وتبل: ًخامسا «

  . ».الخ... ّللعقيد القذايف لعله يرجع إىل اإلسالم ويعلن توبته

ومام هو جدير بالذكر يف هذا الصدد أن املجمع الفقهي عالوة عىل أنـه ميثـل 

 فإن -ّ مبا اليخلو من تجوز بطبيعة الحال–جمهور فقهاء املسلمني يف العامل اإلسالمي 

 بـن حميـد املفتـي الـلــهالـشيخ عبد -حينـذاك-ّمقره بالعربية السعودية ، ورئيسه 

 وأحد أعالمها املشاهري، وبعضوية الشيخ صالح بن عثيمـني ،األسبق للديار السعودية

 رحـم -) أهـل الـسنة(الرجل الثاين بعد الشيخ عبد العزيز بن باز، وأبـرز املراجـع لــ

    . - الجميعالـلـه

  : وهنا مثة تعليقات يفرضها املقام 

رش هذا القرار مع العلم بأنه كان باإلمكـان إرسـال وفـد ملاذا أوىص املجلس بن

  ؟ - بعد أزمة الخليـــج الثانية-ّرسي اىل القذايف حسب الوصفة املطروحة اليوم 
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يالحظ أن البدعة الجديدة القاضية برضورة تبليغ الحكام النـصيحة رسا،ً دون 

ل اإلسـالمي، إذ اطالع العامة، خشية الفتنة؛ مل تكن قد دخلت بعـد إىل سـاحة العمـ

كان السمت العام واألدب السائد هو مقارعة اإللحاد والظلم بكل الوسـائل املتاحـة، 

بدليل استناد قرار املجمع الفقهي إىل قرار سابق للمجلس األعىل العاملي للمـساجد، 

   .ء ببداهة األمر ومرشوعية الوسيلةويف ذلك إيحا

ية وكتابات صـادرة عـن أنـاس لقد استند قرار املجمع الفقهي إىل أخبار صحف

ُغري مسلمني، ومل نر هذا التحـوط  والتربيـر الـذي يلقـى يف وجـوه العلـامء والـدعاة  ّ

ًاإلسالميني الذين يبدون وجهات نظرهم املخالفة قليالً أو كثريا لبعض الحكام هنـا أو 

ّهناك، فيقال لهم البد من التحوط والتثبت وليس من السهل أن تـصدق الـشائعات  ّ ّ

ّمع العلم بأن ما يردده بعض أولئك الدعاة ال يصل يف غالـب األحيـان ! الم الجرائدوك

ًإىل بعض التهم املنسوبة إىل القذايف، ثم إنها غالبا ما تكون مشفوعة برباهني مختلفة 

عىل صدق نسبتها إىل قائليها من الحكام واملتنفذين، أو ممن هو مصنف عىل قامئـة 

  . البالط

ــرا ــسابقرجــاء يف أخــر الق ــالرجوع إىل اإلســالم ال ــة القــذايف ب    مطالب

ً وإعالن التوبة وكـأن ذلـك رشط العتبـاره حـاكام رشعيـا مـسلام، وملـا كـان  ً ً  
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؛ فلـم نلمـس أو نـر أي رجـوع إىل )ما يلزم من عدمه العـدم(مفهوم الرشط هو أنه 

ه وما هو أغرب ًاإلسالم من قبل القذايف، وال توبة من أي نوع، بل متاديا يف هذا االتجا

 قـد - ناهيـك عـن وعاظهـا–منه وأعجب، ومل نجد باملقابل أن تلـك الدولـة الراعيـة 

اشرتطوا الستمرار العالقة مع ليبيا، وقبول عضويتها بزعامة القذايف يف جامعـة الـدول 

العربيــة، أو منظمــة املــؤمتر اإلســالمي، وغريهــا مــن املؤســسات الجامعيــة، واألطــر 

 لكن حني نتـذكر أن ذلـك الظـرف شـهد .ذلك وإعالن ،تلك اآلراءاملشرتكة التوبة عن 

ًتوترا يف العالقة بني أبرز دول الخليج وليبيا، وأنهـا شـهدت تحـسنا متزايـدا يف هـذه  ً ً

  ! ّالعالقات بعد ذلك؛ فسينكشف بعض الرس ملوقف أصحاب تلك الفتاوى الجديدة

  :ابن تيمية املفرتى عليه

 عمود هذه املدرسـة وذروة سـنامها هـو تأتيك املفارقة حني تتذكر أن

ّ، أو هكـذا يـردد أصـحاب هـذا )هــ728:ت(شيخ اإلسـالم أحمـد بـن تيميـة

االتجاه،  لكن كيف يستقيم ذلك مع منهج ابن تيمية املخـالف ملـنهج هـذه 

ّاملدرسة، إذ لو طبق ابن تيمية منهجها هذا ما وقف يف وجه الحـاكم التـرتي 

 كـان قـد أعلـن - أي قـازان–ّ رغم أنـه -ثالعىل سبيل امل-)هـ703:قازان ت(

ــه اليخــالف رشيعــة  ـــهإســالمه وزعــم بأن ــسمىالـل   ّ وال مــنهج اإلســالم، وت
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ِ، وقـد خطـب لـه عـىل )محمود بن أرغون بن أبغا( بأسامء املسلمني، حيث صار  ُ

منرب دمشق، ودعي له عـىل الـسدة  بعـد الـصالة، كـام يـروي ذلـك ابـن كثـري يف 

املكتـب : ت، د،ط، االسـكندرية.،د8، ص 14دايـة والنهايـة، جــالب: راجـع( تاريخه

ولكن ابن تيمية كان قد انتقل إليه ومعه كـل مـن اسـتجاب ). الجامعي الحديث

ّله من أبناء امللة قبل أن يصل دمشق، ومل ينقل إلينا أن ابن تيمية قد اشرتط عىل  ّ

ًأي منهم أن يكون مطابقا ملعتقده الخـاص  فيواجـه -الكبـري وتلـك سـمة القائـد -ّ

الحاكم الترتي الذي كان قد اعتقل جامعـة مـن املـسلمني واملـسيحيني، فيخاطبـه 

ابن تيمية أمام املأل وكل من حرض معه من أصحابه خطاب املؤمن الواثق بلهجـة 

ّشديدة وحادة تناسب املقام، وحاصلها أن يدور حوار جـرئ مـن ابـن تيميـة مـع 

ًإنك تـزعم أن أبـاك كـان مـسلام وأنـك :   قولهقازان يرد فيه عىل لسان ابن تيمية

قـانون وضـعي مـن أعـراف التتـار (ّمسلم، تؤمن بالرشيعة، فكيف تطبـق الياسـا 

ــوانينهم ــد اســتأرست )وق ــتهم، وق ــك التحــارب املــسلمني وأهــل ذم ــول بأن ، وتق

  مـا مطلبـك؟ فيجيـب) قـازان(فيقـول لـه ! من اسـتأرست؟) مسلمني ونصارى(منا

فيجيبـه إىل . ّأهل دمشق وأن تحرر كل من لديك من أرسانـا ابن تيمية أن تؤمن 

  األمــان وتحريــر أرسى املــسلمني دون النــصارى، فــريد ابــن تيميــة بأنــه لــن يــربح 
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ّ موضعه حتى يحرر كل من لديـه مـن األرسى مبـن فـيهم النـصارى، فيـستجيب لـه 

  )! قازان(

) بية املدنيةالرت(ق عليه اليوم بـّإن ابن تيمية مبنهجه هذا قد طبق ما نطل

بأرقى األساليب مدنية وحضارية ويف ظرف عصيب المجال فيه للرتف أو التالعب 

ًتنازل وال ساوم يف ذلك، ألنه يعده جزءا  ولكنه ما باأللفاظ وتسويق املصطلحات، ّ

ّاليتجزأ من معتقده سواء يف أسلوبه اآلمـر بـاملعروف والنـاهي عـن املنكـر عـىل 

، وذلـك )النـصارى(جزء من نسيج مجتمعه وكيانـه ذلك النحو، أم يف دفاعه عن 

ِحني مل يفرق بني أهل دينه وأهل ذمته، ذلك أن تربيتـه  ّتوجهـه إىل ) اإلسـالمية(ّ

ّومـن جانـب آخـر فـإن حـدة ابـن تيميـة يف . ِالرب بأهل الذمة واإلحسان إلـيهم  ّ

 إليه ًتنسجم أبدا مع هذا املنهج الغريب الشاذ الذي يدعو ال) قازان(مخاطبته لـ

يف رضورة  ) التغيري الناعم( ّبعض من يدعي انتسابه إىل مدرسته من أبناء مدرسة

ّوتأمل كيف يروي بعض أصحاب ابن تيميـة )!  الناعم(النصح الخاص  االنفرادي 

ًالذين كانوا معه يف موقفه ذاك أنه كان قد رفع وبعـض أصـحابه ثيـابهم تحـسبا  ّ ّ

ًلدماء ابن تيمية التي ستسفك توا ب أمر من الحاكم التـرتي بعـد أن خاطبـه ابـن ّ

 أيخفى عىل شـيخ املدرسـة وإمامهـا الـلـهّتيمية بذلك األسلوب الحاد الجريء؟ ب

  اليــوم) التغيـري النــاعم(الـذي تنــادي بـه مدرســة ) الحــرصي(مثـل هــذا املـنهج 
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ّ لترشعن لالستبداد الـسيايس، مـربرة مـسلكها املنحـرف باتهـام الـسلف بذلك،وهـذا 

  ! حال أبرز أمئتهم ومقاله ؟لسان 

  :وماذا عن سلطان العلامء

إن منهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل أسـلوب حكـيم مناسـب هـو 

منهج علامء اإلسالم األحرار سواء من األمئة األربعة أم من غـريهم، كـام فعـل اإلمـام 

وإذا كان البد . رص وهو منهج أمئة اإلسالم األحرار، يف كل زمان وم- مثالً-زيد بن عيل

 فحـسبنا اإلشـارة هنـا إىل مـوقفني ملـنهج  - سوى ابن تيمية–من اإلشارة إىل بعضهم 

يف تعاملـه ) هــ660:ت(العز بن عبد الـسالم ) سلطان العلامء(بـ - بحق-صف ُمن و

  . مع بعض حكام زمانه

ِّوجرى للشيخ عز الدين مع امللك الذي يـصف نفـسه :  املوقف األول ّ

، حيث صعد إليه إىل العز بن عبد الـسالم يف يـوم عيـد )العادل(وحاشيته بـ

فشاهده  يف وضـع زهـو، إذ العـسكر تـصطف بـني ) يف القاهرة(إىل القلعة 

ِّيديه، ومجلس اململكـة واألمـراء تقبـل األرض أمامـه، مـع فـساد عـريض يف 

ّمـا حجتـك : يـا أيـوب:" سياسته لرعيته، فالتفت الشيخ إىل السلطان وناداه

ّمل أبوئ لك ملك مرص، ثم تبيح الخمور؟ فقـال:  إذا قال لكالـلـهعند  هـل : ِّ

  نعم، الحانة الفالنية تباع فيها الخمور، وغريها مـن: جرى هذا؟ فقال الشيخ
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: فقـال" يناديـه كـذلك بـأعىل صـوته والعـساكر واقفـون: " يقول الـراوي.  املنكرات،

إنا وجدنا آباءنا عـىل :[ الذين يقولونأنت من: ياشيخنا هذا من أيام أيب، فقال الشيخ

أمـا : ُ، ثم أمر الحاكم بإقفال الحانة عىل الفور ثـم يـسأل الـشيخ َ أحـد تالمذتـه]أمة

 فـصار الـسلطان -تعـاىل– الـلــه يابني استحرضت هيبـة الـلـهو: ِخفته؟ فقال الشيخ

  " . أمامي كالقط

لحـاكم الـصالح جرى له مع من كان يصف نفسه وحاشـيته با:  املوقف الثاين

ًابن العادل، لكنه تحالف مع الصليبيني الفرنجـة، انتقامـا مـن ابـن أخيـه ) إسامعيل(

ّنجم الدين بن أيوب، فأنكر الناس األمر، وأفتى الشيخ عز الـدين بـن عبـد ) الصالح( ِّ

السالم بتحريم بيع السالح لإلفرنج، بعد أن كان امللك قـد سـمح لهـم بـذلك، ويزيـد 

ن يصعد عىل منرب الجامع األموي بدمشق فـيعلن انتقـاده ملـسلك الشيخ عىل ذلك أ

ّالحاكم، ويذمه عىل ذلك، ثم يخالف سنة القوم يف الدعاء له، بل يتجه للدعاء عليـه  ّ

ًومل يؤثر أن أحـدا مـن علـامء زمـان العـز بـن عبـد الـسالم ! ّوالقوم يضجون بالتأمني

ً التغيري، أو عد ذلك منهجا بـدعيا املعتربين، وال ممن جاء بعده أنكر عليه أسلوبه يف ً ّ

ّدخيالً عىل منهج السلف، وبذلك يتأكّـد أن العـز بـن عبـد الـسالم قـد طبـق مـنهج  ّ

  . يف التغيري السلمي كذلك من غري ترثيب وال إشكال من هذه الزاوية) الرتبية املدنية(
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عىل هذا النحو ) مدرسة التغيري الناعم( وواضح أن تقديم هذا الفصيل نفسه 

ِّبوصفه ميثل مدرسة السلف يف منهج التغيري يعنـي قطيعـة تامـة أو شـبه تامـة مـع 

 كـل مـسلم اليـوم عـداءه –بنظرها –ّمنهج الرتبية املدنية، ومن ثم فيجب أن يعلن 

ًلكل آخر مخـالف لـه يف منهجـه أو عقيدتـه، بعيـدا كـان أم قريبـا، داخليـا كـان أم  ً ً

ولو أفـصحوا (ء للمؤمنني تحقيق مبدأي الوالًخارجيا، وهذا مقتىض سالمة االعتقاد، و

ولـو (  والـرباء مـن املعانـدين املنحـرفني،)لـسلفيني مـن مدرسـتهم وحـدهم لقالوا ل

، )ّ، وكل مخالف لها من أبناء امللـةأفصحوا كذلك لقالوا من جميع املذاهب اإلسالمية

 أو ،ق أو التفـسي،ألن ذلك لديها هو مـنهج النجـاة مـن الوقـوع  يف وصـمة التبـديع

  !   إن لزم األمر،التكفري

  َّمدرسة التغيري املسلح:  ًثانيا

الـسلفية القتاليـة أو (تأيت يف مقابل تلك املدرسة مدرسـة أخـرى هـي 

ًأي االتجاه الذي يعتمد التغيري املـسلح منهجـا أساسـا يف  عمليـة ) الجهادية ً ّ

عـات التـي ّالتغيري، ويف مقدمته تنظيم القاعدة، ثم كل الجامعات أو املجمو

آمنــت بطريــق التغيــري العــسكري ورفــضت ماســواه، وهــذه املدرســة عــىل 

  ًالنقيض متاما من اتجاه املدرسة السابقة،  بل تأيت أشـبه بـرد فعـل لهـا، وإن 

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

82 
 

كانت جذورها من بعض الوجوه كاستسهال نزعـة التكفـري لـبعض مخالفيهـا قدميـة 

  .  قدم ظهور الخوارج يف القرن األول لإلسالم

ّمدرسة التغيري املسلح هذه أن كل أسلوب تربوي سـلمي أو مـدين لـيس ترى 

ّبأكرث من محاولة عبثية تثبت فشلها كل يوم، وأن ليس مثـة خيـار كخيـار البندقيـة ، 

ميكن للـرشيعة أن تحكـم وال للخالفـة  ، وال) الطغاة(فهي اللغة التي يعرفها وحدها 

وإنك إذا جئت لرتى ما الذي ! ح وحدهَّأن تعود بغري هذا املنهج ومنهج التغيري املسل

حققته هذه املدرسة عىل األرض، من إنجازات فعلية، مقارنة بحجم الكلفـة والجهـد 

فـإن ) مدرسة التغيـري املـدين( والزمن الذي بذلته، السيام بعد ظهور النموذج الثالث

ح ذلـك الفجوة بني املدرستني من هذه الناحية تبدو واسعة لصالح الثانية، كام سيتض

  . ًالحقا

ــةو ــاك جمل ــديم هن ــم يف الق ــور أهــل العل ــة جمه ــل وجه ــة متث ّ أدل

أهـل ( أو ،والحديث تدل عىل خطأ هذا املنهج وانحرافه عن مـنهج اإلسـالم

الذين يستميت أصـحاب هـذه املدرسـة يف دعـوى انتـسابهم إليهـا، ) ّالسنة

أن ونـه، ِّوأن ذلك منهج متلبس بفكر الخوارج مهام أعلن أصحابه براءتهم م

ّمثة مراجعات حقيقية كلية كربى أجرتها الجامعتان الرئيـستان لهـذا الفكـر  ّ

  الجامعــة اإلســالمية، وجامعــة الجهــاد، وأن كبــار رجاالتهــا: يف مــرص وهــام
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 باركهـا ووافـق عليهـا، أو - أرسهالـلــهّفـرج – ومؤسسيها كالشيخ عمر عبد الرحمن 

ًني عامـا يف املعتقـل خرجـا متربئـني مـن كعبود وطارق الزمر اللذين قضيا نحـو ثالثـ

ِّفكرهم القديم، وقبل هذا وبعـده املنظـر األول واملرجـع األسـاس للقاعـدة وسـواها 

قـد أعلـن مراجعتـه ) الـدكتور فـضل(ّالدكتور سيد إمام بن عبد العزيز الـرشيف أو 

   . أو حواراته الصحفية الصحيحة الرصيحة) وثيقة ترشيد العمل الجهادي(الكربى يف 

وهنا المجال للحديث عن تربيـة مدنيـة أو حـضارية إذا كـان هـذا منطـق 

  -لـدى هـذه املدرسـة-دعاة التغيري يف هذه املدرسة، إذ الحديث عـن تلـك الرتبيـة

ليس بأكرث مـن ملهـاة، وعـرصنة سـيئة لإلسـالم، وانبطـاح أمـام توجيهـات أعدائـه 

عالن موقـف حاسـم وصـارخ وإمالءاتهم، وفيه من الوالء ألعداء اإلسالم ما يقتيض إ

بأنه المجال لسالم مع غري مسلم، داخل املجتمع اإلسالمي، ناهيك عن خارجه،  إال 

يف أضيق نطاق ووفق منهج خاص بهذه املدرسة، اليكـاد يوجـد لـه تطبيـق عمـيل 

ًلة كون غري املسلم مهادنا أو محاربا،مواطنا أو ّعي، ذلك أنه ال اعتبار يذكر ملسأواق ً ً

كــل آيــة أو حــديث أو حادثــة تاريخيــة وردت بالتوجيــه بــالرب بهــم أو ًأجنبيــا، ف

، لتبقـى )آيـة الـسيف(ًاإلحسان إليهم ومراعاة حقوقهم  فإنها جميعا منـسوخة بــ

  ومــن ثــم فــإن أي !!   فريــد) قتــايل(العــزة والــسيادة لإلســالم وحــده وفــق مــنهج 
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 التي سـننتقل إليهـا حديث عن عالقة بني منهج هذه املدرسة ومدرسة التغيري املدين

ًتوا  يفتقر إىل دليل حقيقي، إذ إن كل املعطيـات التـي بـني أيـدينا تؤكِّـد أنـه بقـدر  ّ

ًاستبشار أصحاب هذه املدرسة بـسقوط الحكـام العـرب الـذين ميثلـون عائقـا أمـام 

 وهـذا غايـة مـايفهم مـن خطـاب ابـن الدن املفـرتض وفـق بيـان –تنفيذ مرشوعها 

 مـن الجانـب – لكـن القاعـدة -يف بيانها املؤكِّـد لحقيقـة مقتلـهالقاعدة املشار إليه 

ّ الميكن أن ترحب بخطاب مدرسة يـأيت عـىل النقـيض مـن خطابهـا، يف رؤيتـه -اآلخر

ّالفلسفية ملنهج التغيري، حيـث يعتمـد األول عـىل  مـنهج التغيـري املـسلح بـدون أي 

واه أو إمكــان إتاحــة مــساحة للنقــاش حــول فاعليتــه أو الــسامح للتــشكيك يف جــد

 يف حال ثبوت خلـل - مثالً-مراجعة مساره، لالنتقال إىل ماسواه كمنهج التغيري املدين

ًحقيقي فيه، عىل حني أن مدرسة التغيري املدين تعلن رفضها القـاطع  ابتـداء للخيـار 

ّاملسلح يف إطار مرشوعها الداخيل يف مجتمعاتها، فكيف ميكن اسـتنتاج أي عالقـة أو 

   !د بينهام؟ارتباط مقصو

  :مدرسة التغيري املدين: ًثالثا

املعـارصة ) الـسلمية(ويقصد بها مدرسة التغيري الذي شقته الثورات املدنيـة 

ُيف أكرث من قطر عريب، عرب مـا عـرف بثـورات الربيـع العـريب، وتتـشكل مـن 

  ينتمـي  ، ومنهـا مـا)اإلخـواين(ينتمي إىل التيار  مدارس تفصيلية عدة منها ما
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قد تنتمي جذوره إىل مدرستي التصوف  يار الحريك السلفي الجديد، ومنها ماإىل الت

ّإلخ و مل تربز عىل هذا النحو الواسع املمتد إال يف اآلونة األخـرية جـدا، ...ّأو التشيع 

ًوقد قدمت منوذجا الفتا يف التغيري، إذا قورنت باملدرستني الرئيستني السابقتني مـن  ً ّ

األرض، وتحقيــق أهــدافها الرئيــسة، يف ظــرف يــسري، حيــث اإلنجــاز الفعــيل عــىل 

 دعـك مـن -ّوبكلفة أقّل بكثري من كلفـة القاعـدة واملجموعـات املـسلحة األخـرى

 حيث -يف هذا املجال أقرب) السفسطة(تلك التي هي إىل ) التغيري الناعم(مدرسة 

رأس إسـقاط ( ًانترصت الثورتان التونسية واملرصية عمليا يف تحقيق هدفها الرئيس

ِوإن أجهض كثري منها الحقا، يف إطـار مـا عـرف -وبعض أهدافها األخرى ) النظامني ُ

 لكن يكفي أنها انكشفت حقائق مذهلة حينذاك أثبتت مـن هـم -بالثورة املضادة

ّكبار املفسدين يف األرض عىل جغرافية تلكام البلـدين، ولـيس أدل عـىل ذلـك مـن 

رك ونجاله، وراء القضبان، ناهيـك عـن مبا: ّإيداع كبار مفسدي مرص ويف مقدمتهم

  وزيـر الداخليـة حبيـب العـاديل الـذي صـدر : زمرة النظـام الـسابق وعـىل رأسـهم

ًم بالسجن اثني عرش عاما عن جرميـة غـسيل 5/5/2011الحكم القضايئ بحقه يوم 

  األموال فقط، قبـل أن تـصدر كـذلك بحقـه جملـة مـن العقوبـات األخـرى، لـيس

تظاهرين أثناء الثـورة الـشعبية املـرصية، والتوجيـه بتفجـري  أقلها التوجيه بقتل م

  . كنيسة القديسني باالسكندرية إلثارة العنـف الطـائفي بـني املـسيحيني واملـسلمني

ّكام أن اإلنجاز األكرب اآلخر الذي مثل إنجازا لكل عـريب وكـل مـسلم بـل لكـل حـر  ً َّ

  طينية يـوم األربعـاءّرشيف يف العـامل، كـان قـد تجـسد يف توقيـع املـصالحة الفلـس
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، بعـد حالـة أقـرب إىل )حامس وفتح(م  بني كربيي الفصائل الفلسطينية 4/5/2011 

االحرتاب بيـنهام دامـت أربـع سـنوات، وذلـك عـىل أرض مـرص،  وبرعايـة مجلـسها 

العسكري الحاكم ،وما كان لتلك املصالحة أن تتم لو مل يكن نظام مبـارك قـد سـقط 

ّ مجلس عسكري جسد األمانة يف بعض مهامه، هذا ناهيك ّبتلك الطريقة، وحل محله

ّعن انتصار القضية الفلسطينية بصورة عامة، التي تجلت أوىل بشائرها يف فتح معـرب 

رفح بشكل شبه فوري وبصورة دامئة، مذ سقط نظام مبارك، وتلك كانت غاية أمنيـة 

ّهذا كله مبعزل عن الردة عن الحري. -لو تذكرون-ّفلسطينيي غزة ة التي كان عنوانهـا ّ

، يف إشـارة رصيحـة إىل الثـورة املـضادة )م2013 يونيـو30ثـورة (ّسمي ب البئيس ما

طغى عليها من تهويل وتزييف ودعم خارجي إقليمـي  املستمرة، ولكنها رغم كل ما

وأجنبي مكشوف، مـصحوب بـالعنف والتـوحش النـادر مـن قبـل االنقالبيـني، ذوي 

وبـضدها تتميـز (ّوقـد جـسدت معنـى مقولـة . لعارالثورة املضادة؛ ستبقى وصمة ا

، وسـنة ِّ، كام أنها مل ولن تقوى عىل أن تغري من حقيقة األمر، وجوهر القضية)األشياء

 ّفأما الزبـد فيـذهب جفـاء وأمـا مـا{  املاضية يف كشف الباطل ولو بعد حني الـلـه

  ).17:الرعد(} ّينفع الناس فيمكث يف األرض

ّالذي ميثل القاسـم املـشارك األبـرز بـني الثـورات ّأما األسلوب الرتبوي 

ّتونس ومرص واليمن فيتمثـل يف تجـسيد معـاين التـآخي  : ً-تحديدا–الثالث 

  والتعايش واملواطنة بني أفراد املجتمع يف ساحات التغيـري مبختلـف سـاحات 
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ــة، أو  ــة، أو الفكري ــب الديني ــد مــن الجوان ــاين يف العدي تلــك املجتمعــات، رغــم التب

ِّياسية واملذهبية ونحوها، وذلكم ميثل أحد أهداف الرتبية االجتامعية العامة التـي الس

ّظلت مقررات الرتبية الوطنية  طيلة العقود الـسابقة تـسعى نحـو -  عىل سبيل املثال- ّ

ّتجسيدها يف مجتمعاتنا فتخفق يف ذلك كثريا، ألسباب ومالبسات شـتى، حتـى جـاءت  ً

ّحدث من تباين متعدد الوجوه فإنه الميكنه أن يحـول ّهذه الثورات فأثبتت أنه مهام 

دون تحقيق ذلك الهدف، ففي إطار التباين بني أفكار النخب بني ميني ويسار ووسط، 

- وبروز أيديولوجيات متنافرة، ومشارب سياسـية لطاملـا تواجهـت يف أوقـات الرخـاء، 

 قمع وإقصاء قـّل  إىل- ّ مثالً حيث تعرض اإلسالميون عىل نحو خاص- والسيام يف تونس

ّنظريه يف املنطقة بأرسها؛ مل يزدد الثوار من جميع أطياف العمل السيايس والفكري إال 

ّتالحام لتحقيق الهدف املشرتك األكرب املتمثـل يف إسـقاط الطاغيـة وهكـذا الـشعوب . ً

 مل -  ناهيك عن األحزاب والنخب–) املسلم واملسيحي(ذاتها ففي مرص حيث يتعايش 

  ّن التفافهــا عــىل األهــداف املــشرتكة، ويف مقــدمتها إســقاط الطاغيــةيحــل ذلــك دو

ًوكـم كـان الفتـا ومؤكّـدا لحقيقـة أن ال.  األكرب   )األديـان(ّمـشكلة حقيقيـة يف تعـدد  ً

ــن  ــو م ــرى، حــني تخل ــسياسية األخ ــة وال ــشارب الفكري ــن امل ــضالً ع ــسييس( ف   )  الت

  لعــضوية بــني املــسلمني ّذلــك املــشهد الحــضاري الراقــي املجــسد لحقيقــة العالقــة ا
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 مبيـدان - مثالً–) م4/1/2011(واملسيحيني يف مرص، حني قام املسيحيون يوم الجمعة 

ورجـال األمـن ) البلطجيـة(التحرير بالقاهرة بحامية  املصلني املسلمني، من غوغائية 

م، حــني قــام 6/1/2011ّعــىل حــني تكــرر املــشهد الحــضاري يــوم األحــد! والــرشطة

، واملسلمون من حولهم )ّقداس األحد(لساحة ذاتها بأداء طقوسهم يف املسيحيون يف ا

ّورجال األمن والرشطة كـذلك، كـام تكـرر جانـب ) البلطجية(يحمونهم من غوغائية 

م، وذلـك حـني حـرضت 18/2/2011) النـرص(من املشهد عىل نحو آخر يـوم جمعـة 

فـيام املـسلمون جموع من املسيحيني مع املسلمني لـشهود االحتفـاء بيـوم النـرص، و

ويف مقابـل ذلـك .  ّيؤدون صالة الجمعة يقوم املسيحيون بالصالة عىل عيىس ومحمد

ذلـك املـشهد  )  اإلسـالم(ًكم كان مخجالً ومسّفا يف حق أناس يزعمون انـتامءهم إىل 

بـرش ) الرشطة(ّغري املسبوق يف الخسة والدناءة، وذلك حني  قام لفيف من بلطجية 

 ومياه املجاري تارة أخرى، عـىل جمـوع املـصلني ،بالساخنة تارةاملياه  التي توصف  

)  الـرشطة(ّأثناء قيامهم بأداء  الصالة، عىل حني يقوم بعض املـسيحيني بالتوسـل  إىل 

  !! ّ صالتهم،  فهؤالء يصلون ال يتظاهرون ايكملول ودعوهم ،أن كّفوا

ومهــام ظهــرت مــسلكيات طائفيــة بغيــضة محــدودة قبــل الثــورة أو 

ً أيا كانت دوافعها أو مالبساتها كام يف أحـداث أمبابـة –ها فإنها ستظل بعد ّ  
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ّ حـدثا نـشازا اليعـرب عـن مـسار هـذه االتجـاه يف التغيـري، بـل -  حينذاك-بالقاهرة  ً ً َ َ

إذا أحسن التعامل -ّاستطاعت ثورتا تونس ومرص إثبات كيف تتحول املحنة العسرية 

يخطر بباله أنه ميكـن أن تنـدمل جـراح األقبـاط  إىل منحة مباركة، إذ من كان -معها

واملسلمني يف مرص بتلك الرسعة عىل خلفية االحتقان الذي تزايد يف السنوات األخرية، 

، بتفجري كنيسة  القديسني باالسكندرية، أي قبل ماال م2010وبلغ ذروته أواخر العام 

سـات النظـام يزيد عن شهر واحد فقط من انـدالع الثـورة هنـاك، وذلـك بفعـل سيا

السيايس املرصي، واستغالل الـدوائر االسـتعامرية األجنبيـة لـذلك، عـرب حفنـة ممـن 

وقد اتضح عىل نحو مل يسبق له مثيل مدى ارتبـاط هـذه ). أقباط املهجر( ّيسمون بـ

الحفنة بالدوائر األجنبية املشبوهة، بدليل عزل جمهور األقباط العميل لهم يف هـذه 

ّومن كـان يـصدق أن تلتقـي .  ذلك النحو الباهر مع إخوانهم الثورة، والتحامهم عىل

النخب املتناحرة يف تـونس يف ظـل الخـصومة التقليديـة لبعـضها بـسبب اتجاهاتهـا 

السياسية األيديولوجية ذات الخصومة التقليدية العنيفة مع حركة النهضة أو االتجاه 

ات القبليـة واملذهبيـة  عىل ذلك النحو؟ أو أن تذوب الرصاع-بصورة عامة–اإلسالمي 

والجهوية املناطقيـة املتغلغلـة عـرب العقـود بـني أبنـاء البلـد الواحـد يف الـيمن كـام 

  !ّتجسدت يف ساحات التغيري اليوم؟
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  :الرتبية املدنية يف ثورة اليمن

ّرغم أن ثورة اليمن واحدة من الثورات العربية املشار إليها فيام تقدم لكـن 

ِ بداوة أهلها ورفضهم ألي تغيري مدين سـلمي ضـاعف كرثة الحديث قبل الثورة عن ْ ِ

الحديث عن درس الرتبية املدنية يف ساحات االعتصام يف عموم املحافظات اليمنية، 

ّيف ضوء ثبوت عكس ذلك التوقع املسبق، مـام دفـع  بـاحثني تربـويني واجتامعيـني 

ل بشأن منط ومهتمني مبسألة التغيري املجتمعي داخل اليمن وخارجه إىل طرح تساؤ

ـــه  ـــة وأهداف ـــري اليمني ـــاحات التغي ـــشكل يف س ـــذي يت ـــساين ال ـــسلوك اإلن   ّال

ّ مؤســسات تربويــة هــي التــي تخــرج فيهــا هــؤالء ةّأيــ: ودوافعــه ومحاضــن ذويــه

ــواء يف ــت س ــضاري الالف ــشهد الح ــك امل ــرا إىل ذل ــاهرون؟ نظ ــصمون واملتظ   ًاملعت

بيئيـة يف سـاحات اعتـصامهم  التزام املعتصمني واملتظـاهرين بالرتبيـة الجامليـة وال

  ّوأمــاكن مــسرياتهم،  إىل الحــد الــذي فاجــأ الجميــع، وذلــك عــىل خلفيــة ضــعف 

تلك الرتبية لدى اليامنيني عامـة، والبـدو مـنهم بـشكل أخـص يف األوقـات العاديـة 

ــدين، يف  ــسلوك امل ــسلمي وال ــاه ال ــزامهم  باالتج ــة؟  أم يف الت ــروف الطبيعي والظ

م يعتدوا عىل برش أو حيوان أو نبات أو شجر،  رغم كل اعتصامهم أو مسرياتهم، فل

ّما أصابهم من عسف وقهر وتعد وصل حد القتـل بالعـرشات يف بعـض الـساحات، 

   عــىل ســبيل-م2011/ 18/3كــام يف ســاحة التغيــري بــصنعاء يــوم جمعــة الكرامــة 
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ــال ــف - املث ــك وبعــده يف صــنعاء ومختل ــل ذل ــة قب ــصور متفاوت ــاتكرر ب ّ ، وهــو م

والسـيام يف بعـض البيئـات ذات الطـابع –ظات، هـذا مـع مـا يعلمـه الجميـع املحاف

ً مـن مالزمـة الفـرد لـسالحه حتـى غـدا كظلـه، جـزءا مـن كينونتـه -البدوي الصارخ ّ

ّاألصلية، ومن شخصيته الوطنية، لكنه اليوم يواجه االعتداء املتكـرر بـصدره العـاري، 

ِسلمية سلمية(ًصادحا بشعار  ً، حتى إن واحدا )ِ ّمن األمثلة الحية التي توقف عنـدها ّ ّ

 عـىل -لوحظ من إرصار املتظاهرين املعتدى علـيهم، يف محافظـة الجـوف كثريون ما

  وهم إذ يتدافعون نحو إنقاذ إخوانهم الذين قضوا يف تلك الساحات أو -سبيل املثال

ن نتـائج ومـ) !! ّياللعار ياللعار سلمية تواجه بالنـار( ّأصيبوا اليفتأون يرددون شعار 

ِّذلك الدرس أن أسقط رهان التحدي عىل كل ما كان يطرح عن ولع اليمني بـسالحه 

وإذا تذكّرنا ماورثه الـشعب . ّواندفاعه إىل استعامله ضد أخيه املواطن ألتفه أألسباب

 -بوجه خـاص–من مسلكيات خاطئة من العهود السابقة وهذا العهد سيئ السمعة 

ًء املواطنني بها، بعيدا عن حقوقهم السياسية واملدنيـة أي فيام زرعته من ثأرات إللها

  ًبصورة عامة، وضامنا الستمرار حكمـه وإبقـاء قبـضته الحديديـة العائليـة والـشللية

 – عىل الوضع؛ فإن ذلك تالىش عىل نحـو الفـت يف سـاحات التغيـري، حيـث التـآخي 

  بيــة املدنيــة   بلــغ الــذروة يف تجــسيد القــيم اإلســالمية والرت-ولــيس التعــايش فقــط
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املنشودة، فغابت الرصاعات املذهبية التي عمل النظام عىل تغذيتها عرب حروبـه التـي 

إسـقاط (ّتأكّد مدى االستثامر الضيق لهـا مـن قبـل أركانـه وأزالمـه، كـام غلـب شـعار 

َّيف جميع املحافظات أي شعار آخر، كذاك الذي كان يدعو إىل االنفصال أو فك ) النظام

بحيث غدت رشذمة فقط يقودها عيل سامل البيض هي التي التزال متـشبثة االرتباط،  

 إال مــن بعــض املوتــورين املعــزولني - حينــذاك- بفكــرة االنفــصال، وقــد غــدت منبــوذة

ًاجتامعيا يف املحافظات الجنوبية، كـام أن القاعـدة لزمـت الـصمت حيـال مـا يجـري، 

َوكأنها منذهلة هي األخرى من هول الحدث فل  تستوعبه بعد، وال شك أن لألالعيـب مَ

األمنية والسياسية دورها الذي اليغيب عن بـال متـابع يف تـضخيم القاعـدة وخطرهـا، 

ًحني تسعى السلطة إىل استثامر ذلك خارجيا أو داخليا ّويبقى السؤال األهم والتحدي . ً

وم الرتبيــة علــ: ّاألكــرب أمــام البــاحثني يف العلــوم اإلنــسانية واالجتامعيــة ويف مقــدمتها

هل ميكن دراسة العوامل الرتبوية واملجتمعية الحقيقية لهـذه : واالجتامع وعلم النفس

الصورة من الرتبية املدنية عىل نحو من الضبط واستفراغ الجهد العلمي الـالزم لـذلك، 

أو طفـرة ) خاصـة(بعد تحقيق الهدف الرئيس للثورة؟ يك ال تصبح تلك الـصورة حالـة 

 إذا أحــسن دراســتها –ر يف البنــاء املــستقبيل؟ لكــن أن تــصبح تــسثم ال)  عــابرة(

ً  ســلوكا مــستمرا يف التعامــل الحيــايت اليــومي بــني املــواطنني بعــد - واســتثامرها ًّ  
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الثورة، كام هي سلوك مجتمعي عام؟ ذلك ما نأمله ولن يتحقـق بغـري مـا سـبق، إىل 

 السيام يف املؤسسة األم جانب تضافر جهود جميع املؤسسات الرتبوية والقامئني عليها

املـسجد واإلعـالم وأجهـزة املعلوماتيـة والتنظـيامت الحزبيـة، : ، وإىل جانبها)األرسة(

ً وذلكم حقا هو الجهاد األكربومؤسسات املجتمع املدين، ّ !  

  

  

  

  

  

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

94 
 

 )1(بني التفريط واإلفراطالدور الرتبوي لخطبة الجمعة 

  : ّمقدمة

 عباداتهــا - مبجموعهــا-هــي متــارسّمــرت عقــود ورمبــا قــرون عــىل أمتنــا و

الشعائرية مبا يف ذلك الشعائر الكربى كالصلوات الخمس،  وشعرية الجمعة وأفـراح 

الروحيـة التـي ) الطقـوس(العيد وصيام رمضان، وكذا شعرية الحج عـىل نحـو مـن 

ّتربط العبد بالرب عىل نحو فردي، لكن مثارها السلوكية وتفعيل آثارها يف صـورتها 

. و الجامعية قليالً ما تربز عـرب الحركـة  العمليـة أو الـسلوكية عـىل األرضالفردية أ

وإذا كانت كثري من الدراسات والنقاشات قد دارت حـول شـعائر اإلسـالم املتمثلـة 

ً، وأخـذت جانبـا مقـدرا مـن التوصـيف )الصالة والزكاة والـصوم والحـج(يف أركان  ًّ

  ضة الجمعــة ولوازمهــا التــيوالتحليــل للوظــائف الــسلوكية لكــل منهــا؛ فــإن فريــ

  ورمبا يرجـع -السطور حسب معرفة كاتب هذه - أهمها الخطبة  هي األقل تناوالً

ــا  ــرى وأهمه ــا األخ ــعريتها ولوازمه ــمور ش ــك إىل ض ــا(ذل ــويالً ) خطبتاه ــا ط   ًردح

  

                                                            
 شـباط / فربايـر11يمنـي ثـورة الربيـع ال(متثل هذه املقالة لحظة تفاعل مـع حـدث الثـورة اليمنيـة  )1(

 .  ، عرب التأمل يف خطاب الجمعة مع استصحاب الرأي اآلخر الذي يتسم بخطابه اآلخر)م2011
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ٍمن الدهر، وتحويلها بكل لوازمها إىل مجرد طقس أسبوعي روتيني صوري، خال مـن 

يث ظلت الخطبة يف بعض الحقب يف كثري من أقطار أمتنـا أشـبه الروح والفاعلية، ح

باملادة املحفوظة، ويف بعضها اآلخر تحفظ  أجزاء من مفرداتها، ويف كثري من أقطارنـا 

  - برصف النظر عن سلوكه الشخيص أو قيادته للحكـم-فإن الدعاء للوايل أو السلطان

ًاسيه يعد واحـدا مـن الـرشائط من رشوط القبول يف هذه املواقع، ونسيان ذلك أو تن ّ

املنقوصة، أي الكفيلة بإبعاد الخطيب من موقعـه، ورمبـا توجيـه اتهـام لـه مبعـاداة 

  ! ّالسلطات أو التآمر مع قوى داخلية أو خارجية ضد الوطن

برصف النظر عـن مـدى االتفـاق أو االخـتالف مـع مـا يوصـف -والحق يقال 

ُ بأنه مل تعد لخطبـة ال-بالربيع العريب َ جمعـة حيويتهـا وتأثريهـا الـسلويك املنـشود يف ّ

  م2011هـ املوافق 1432مع مطلع العام إال بعض البلدان 

 محطة - كام يفرتض أن تكون–حيث غدت يف بعض الساحات واملواقع

ّتزود تربوي روحي وفكري وسيايس جديد، ميكنهـا مـن البقـاء متفاعلـة مـع  ّ

الهدف الرئيس، فيام باتت الحدث حتى األسبوع التايل وهكذا، حتى تحقيق 

بعض األطراف تحسب لهذا اليوم ألف حساب، إذ يـأيت يـوم الجمعـة أشـبه 

  َثقيـل، حيـث األيـادي عـىل القلـوب مـن الهلـع، ولـسان الحـال ) كـابوس(بـ
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ُترى هل تبقينا هذه الجمعـة إىل عـرصها أم تقـذف بنـا خـارج : ّم سلمالـلـه: يرصخ

 دائريت الزمان واملكان ؟ 

  :مفارقات

ومــن املفارقــات الالفتــة أن تجــد بعــض الــسلطات الرســمية يف بعــض بلــداننا 

م ترفع عقريتها يف وجـه 2011هـ املوافق 1432حتى قبل اندالع الرشارة مطلع - العربية

كل حديث يتصل بالشأن الـسيايس يف املـسجد، بـدعوى أن ال عالقـة للمـسجد بـذلك، 

يف بلدانها ليتنـاولوا سياسـاتها أو بعـض ) الرسميني(ِّلكنها توجه عىل نحو ملزم الخطباء 

ًقراراتها املثرية للجدل باملباركة والتأييد، ورمبا انتزعـوا آيـة مـن سـياقها، أو حـديثا مـن 

ِّنسقه املوضوعي ليدعموا به سياسة الحاكم وقراراته، مصورين من يقف يف وجه ذلـك 

ومـن ! ِّروق مـن الـدينبالخروج عن طاعة ويل األمر، ومنازعته يف الحكم، بـل رمبـا املـ

ابتيل مبثل تلك الحقب أو عاش يف مثل تلك األقطار، أو توافق حضوره لـصالة الجمعـة 

 إن كان لديه قدر من –واالستامع إىل خطبتيها يف بعض تلك املساجد، رمبا  خطر بباله 

ــان ــة األدي ــه- ثقاف ــة هــذه –   أن ــوم - والحال ــستمع إىل موعظــة ي ــا ي يف )  أحــد( كأمّن

ّأو كنيسة، ال إىل خطبة جمعة يف مسجد من مساجد املسلمني، أي أنه إذا )  يةكاتدرائ( ُ

  مـا( تؤكّـد أن تـدع – عـىل سـبيل املثـال –كانت املقولة الشهرية يف الديانة املـسيحية 
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 بالحياة - بوجه أخص-والعبادة منه-، حيث  ال شأن للدين ) لقيرص لقيرص وما هلل هلل

 وإن استثني من ذلك شـأن األحـوال -تمعية بصورة عامةالسياسية واالقتصادية واملج

الشخصية يف أضيق نطاق، أو التأييد واملباركة للسياسات القامئـة مـن غـري نقـاش أو 

 فإن حديث بعض الخطباء يف بعض األقطار أو األحيان يشعرك بعدم قيـام -استفصال

  !ةفارق حقيقي بني الدين اإلسالمي والديانة املسيحية من هذه الناحي

  : غيبوبة حضارية

 يف - يف أحـد جوانبـه–ّواملقصود هنا أن عظمة الدين اإلسالمي ومتيـزه يكمـن 

شموله  وتكامله ومنارصته لقيم الحرية والعدالة واملساواة بني البرش، ونحو ذلك من 

ّالقيم الكلية املطلقة، فإذا كان خطيب الجمعة يعمـد إىل تلـك الخـصوصية فيعمـل 

تجاهل قضايا أمته، وينأى بنفسه وجمهوره عن الوقوف يف وجـه عىل تذويبها؛ حني ي

ّالتحديات الداخلية أو الخارجية؛ ومعالجة األمراض االجتامعية بكل أبعادها، بل رمبا 

ّيسهم يف إذكائها؛ فإنه يسهم يف سلب جوهر معاين العبادة الشعائرية، ويجعـل مـن 

ّديـن اإلســالم نـسخة مــشوهة مـن بقيــة األديـان التــي أ صـابها قــدر مـن التحريــف ّ

ولقد بلغت الغيبوبة الحضارية ببعض الخطباء عدميي . والتزييف يف أصول مصادرها

  ًالشخــصية أن استنــسخوا خطبــا مــن بيئــات غــري بيئــاتهم، كــذاك الخطيــب الــذي
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ً اعتىل منربا يف مسجد ببعض القرى النائية من املحافظـات الـشاملية اليمنيـة بدايـة 

ُنسخا خطبة وردت ضمن كتاب للخطب املنربية طبع يف عـدن العهد الجمهوري مست ً

و الـلـهوبعض دور ) السينام( أيام االستعامر الربيطاين لها، حيث وجدت دور الخيالة

ونحوها هناك، فعمد إىل  تقريع جمهوره بالتعنيف والتهويل والوعد والوعيد ألنهـم 

ّإما يقعون يف ذلك املحظور، أو أنهم اليقاومونه، عىل ّ حني أنهـم اليـدركون مفـردات ّ

أو ذاك الخطيـب الـذي كـان !!! و ومصطلحات الدعارة وغريهاالـلـهودور ) السينام(

 تلك التي كتبت يف بعـض حقـب العهـد -الـلـهرحمه –قد استظهر خطب ابن نباتة 

العثامين، وألن ذلك العهد قد اشتهر باملعارك والغزو، فلقـد كـان التقليـد الـسائد أن 

، أي الـوايل )الغـازي بـن الغـازي(بـاء يف آخـر خطـب الجمعـة للـسلطانيدعو الخط

معـارص فـراح يلهـج ) تقليـدي(العثامين، ولكن ذلك الكتاب وقع بـني يـدي خطيـب 

ٌبالدعاء يف آخر خطبته لـ ، أو كـذاك الخطيـب الـذي نـيس نـص )الغازي بن الغـازي(ّ

ن الورقة املطوية  وظن أ-دكانة صغرية وقد كان لديه -خطبته يف جيب معطفه اآلخر

يف جيب معطفه الذي يرتديه هي نص خطبة الجمعة،  وكـم كانـت ورطتـه حـني مل 

يستفق من غفوته العميقة إال بعد أن سمع قهقهة بعض املـصلني تقـرع سـمعه، إذ 

  !!)خطبته( قامئة  أصحاب الديون يف ذكر بعض أسامئهم ضمن
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لخطبـاء قـد انعكـست ّويبدو أن مثل هذه املسلكيات من قبل أمثال هـؤالء ا

ًعىل بعض جمهورهم  حني تجد عددا غري قليل من املسلمني اليجـدون مـا يحفـزهم 

ّإىل حضور خطبتي الجمعة، سوى أنها محض عبادة شعائرية، فهم إذ يحرضون صالة 

الخطبة الثانية، أو رمبا مع بداية إقامـة ) مراسيم(الجمعة فإن ذلك يتم عادة يف آخر 

ويف ذلـك !   ليس أكـرث- بوصفها عبادة– إسقاط فريضة الجمعة ّالصالة، وذلك ملجرد

ًرسالة ضمنية مزدوجة، تحمـل يف شـقها األول تعبـريا مقـصودا أو غـري مقـصود عـن  ً

لفقدان الرسالة الرتبويـة لخطبـة الجمعـة، إذ أفـىض بهـا إىل حالـة ) املميت(الوضع 

ًالغيبوبة تلك، أما شقها الثاين فقد يكون احتجاجا عـىل   ) التـسييس(أو ) لتوظيـفا(ّ

ًلها،  حيث غدت يف أحيان أو أقطار أخرى خطابا تعبويا خاصا بجامعة أو مذهب أو  ً ً

  . حزب أو طائفة ال شأن للسواد األعظم من املتلقني به

  :ويف الغرب أغرب

يستثنى من هذا الوضع لخطبة الجمعة حال املـسلمني يف الغـرب،   وال

لمة هنالك مشكالت املسلمني يف تلك البيئة فبدالً من أن تدرك األقليات املس

ّوجملة التحديات التي تتهـدد وجـودهم، فتعمـل عـىل حلهـا والبحـث عـن  ّ

  معالجات موضـوعية لهـا، إذا بهـا تنقـل بعـض أمـراض مجتمعاتهـا األصـلية 

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

100 
 

 وأتذكّر أنني وبعـض الـزمالء .ةدّوبعض مظاهر تخلفها إىل مجتمعاتها الغربية الجدي

ُم صـدمنا 2010اليات املتحدة األمريكية يف شهر يوليو من صيف العام الذين زرنا الو

كانت فرحتنا التوصف قبل ذلك، حني دعينا من قبـل  تكون الصدمة بقدر ما ّأشد ما

وزارة الخارجية األمريكية ألداء صالة الجمعـة وحـضور خطبتيهـا داخـل الكـونجرس 

 املــسقع ذي اللغــة )الطــائفي(كانــت دهــشتنا مــن الخطيــب  األمــرييك، ولــشد مــا

ّ، الذي اكتشفنا أنه ضيف قادم مـن دولـة أجنبيـة أخـرى، وقـد )الرصينة(اإلنجليزية 

 بطقوسه املذهبية الخاصة، بـل جـاء موضـوع الخطبـة -كام خامتتها–استهل خطبته 

ًطائفيا بامتياز، وكل االستشهادات تقريبا مل تالمس نصا قرآنيا أو حديثا رشيفـا إال إذا  ً ً ً ً ً

، أمـا أغلـب االستـشهادات فمـن - بحسب توجيه الخطيـب لـه–ًيدا للطائفة جاء تأي

ًروايات سادة الطائفة، حتى هم بعض الـزمالء باالنـرصاف املغاضـب احتجاجـا عـىل  ّ

ّكلـه يـتم يف  مقـر ) الهرج(ّهذا املسلك الفج السافر، ذلك أن هذا  ( بــ) الكـونجرس(ّ

مني يف البيت األبيض، وبعـض زوار ّ، والخطبة موجهة لعموم املوظفني املسل)واشنطن

، ومن يرغب حتـى مـن غـري املـسلمني أن يـستطلع مـا )الرسميني(الواليات املتحدة 

، والشـك أن هـؤالء )الجمعـة(ّيقوله املسلمون يف خطبتهم الكربى، يف يومهم املميـز 

  !! ّ شتى- بل رمبا أديان-وأولئك ينتمون إىل مذاهب واتجاهات
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 : الدور الرتبوي

 أن الخطبـة املنـشودة - ّكام قد يتبادر إىل أذهان بعض القراء–نى هذا ليس مع

أو حتى االستثنائية كاألوضاع التي كانت - اليوم هي تلك التي تأيت يف الظروف العادية 

 عـىل - تعيشها معظم مجتمعاتنا العربية واإلسالمية قبل اندالع رشارة الثورة يف بعضها

ًالسـيام الـسياسية منهـا، فتـشبعها بحثـا ورشحـا كل  شئون الحياة بجميع تفاصيلها، و ً

ّ فذلك تطرف مـضاد مـذموم، - ّمن ثم- ًوتحليالً واستنتاجا وتعبئة بهذا املفهوم أو ذاك 

ّلو تم تبنيه أو الدعوة إليه يف ظرف كظرف الثورة التي تجد أنصارا لها كـرثوا أم قلـوا،  ً

ّويجد خصومها أنصارا لهم قلـوا أم كـرثوا، إذ الخطيـب ا لنـاجح هـو الـذي يـأيت عـىل ً

ّمجمل قضايا املجتمع أو تحديات األمة، التي النزاع بني أفـراد مجتمعاتهـا وجامعاتهـا 

ّميكن حرصها يف مثل هذا العجالة، أمـا القـضايا التـي  بوجه عام، وتلك قضايا كثرية ال

ِّمتثل محل نزاع  وتجـاذب بـني أطـراف سياسـية أو نخبويـة أو حزبيـة أو مذهبيـة أو 

ئفية أو نحو ذلك؛ فليس للخطيب حق تناولها من منطلق وجهته، عىل نحو مبارش، طا

ّسواء اليوم أم األمس أم الغد، السـيام حـني تكـون موضـع نـزاع اللحظـة، فـذلك يعـد 

َّتوظيفــا رخيــصا ملقــام مقــدس، يــتحكم فيــه هــذا اللــون أو ذاك، وســواء أكــان لــوين ً ً  

ّي غطـاء، وتحـت أي عنـوان أو مـسمى ّ السلطة واملعارضـة، أم  أي لـون آخـر، وبـأ ّ ّ .  
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ولو فتح هذا الباب عىل مرصاعيه لكان باب فتنة ال ينغلق، إذ يصبح املتلّقي العادي 

الـديني، وال يـدري ) َّاملقـدس( إىل  كالهـام خطـابني يـستندإىلًمن الجمهـور محتـارا 

ّاملستهدف من يصدق بعد ذلك، إذ إن هذا يتحدث باسـم  ّحـدث وذاك يت) الـسامء(ّ

  ! ّمن املنطلق ذاته، والضحية هو الجمهور، بل اإلساءة إمنا ترجع إىل الدين ذاته

ومع التـشديد عـىل أن دور خطبـة الجمعـة مـن الـشمول والتكامـل بحيـث 

ّاليغفل جانبا عىل حـساب جانـب،  وذلـك يف الظـروف العاديـة؛ فـإن مثـة مندوحـة  ً ُ

َاستثنائية يفرضها واجب الوقت ومنطق الحـدث، كـام  هـو الـشأن يف حـال الثـورات َ

ّ، حيث ندرك أن حساسية ذلك ومحركه األساس إمنـا انطلـق مـن غشت املنطقةالتي 

ّيوم الجمعة،  نظرا ملا يتـضمنه ذلـك اليـوم مـن معـان االلتقـاء واالجـتامع والتفـرغ  ً

والتأثري عىل نحو ال يتحّقق يف أي مناسبة أخرى، لكن حـني تنتقـل الثـورة مـن طـور 

  أن - عـىل األقـللـسطور لدى كاتـب هـذه ا- طور الفعل والتنفيذ فالشكالفكرة إىل

ُليس ميـدان ذلـك دور املـساجد العاديـة أو الجامعـة، بـل ميـدانها مـا غـدا يعـرف 

، تلك التي تأيت مصاحبة لحدث الثورة ومـستلزماتها، سـواء مـن حيـث )الساحات(بـ

د ودور العبـادة عـادة، أم التجمع املتكاثر لألفراد عىل النحو الذي تضيق بـه املـساج

ــسجد ــور امل ــم-ألن جمه ــو األه ــذا ه ــذا- وه ــن ه ــافرا م ــون متن ــد يك ــيط ق   ً خل
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ّ اللون السيايس أو الفكـري أو املـذهبي أو ذاك، ومـن ثـم فـال ينبغـي لخطيـب ذي 

ّوجهة سياسية  أو فكرية أو مدرسية معينة أن يفرض عىل جمهوره الذي حرض أغلبه 

ّ أن يجرعه رأيـه - قبل أي مقصد آخر-ّصد العبادة املجردة أو جزء منه عىل األقل  بق

ّموقفـه ورؤيتـه، وألنـه يف هـذه الحـال ال ولـن -ّمـن ثـم –وفهمه وأن يفـرض عليـه 

ً أن ينكر أو مينع خطيبا آخر يحتل مـسجدا آخـر، إن هـو - واليحق له ذلك-يستطيع ً

قفـه ورؤيتـه تناول املوضوع ذاته عـىل نحـو يختلـف يف تحليليـه واستخالصـاته ومو

  . السياسية أو الفكرية أو املدرسية عن الخطيب األول

ًتحديدا هي التـي يغلـب عـىل ) الحركية(ّوإذا تذكّرنا أن االتجاهات اإلسالمية 

أفرادها املنـاداة بحقهـم يف أن يتنـاولوا سياسـة الـسلطات العامـة والخاصـة الكليـة 

-ي يطالبون فيه االتجاه اآلخـر والجزئية اليوم من عىل منابر املساجد، يف الوقت الذ

ّوقد يكون حاكام أو بيده مقاليد التحكم مبسار اإلرشاد والوعظ والخطابة ّ أن يكـف -ً

ًعليها، بوصف ذلك نفاقـا، أو ) القداسة(عن ترويجه لسياساته وإضفاء املرشوعية أو 

وع؛ ًتسويقا للسوء والسلوك املنحرف للفساد وسياساته، أو استغالالً للمنرب غـري مـرش

ّفلنتذكّر أنه بقدر الصواب يف هذه املطالبة فسيربز وجـه التنـاقض كـذلك، ذلـك أنـه 

  الينــسجم مطالبــة تلــك الجهــات بــالكف عــن اســتغالل املنــرب للــرتويج ملــسالكها يف
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خاصة إذا تذكّرنا أن هنالك مـن جمهـور املـصلني مـن - الوقوف مع الظلم والظاملني 

قد يكون الغالب يف بعض املساجد هـذا اللـون مـن اليرى األمر بالرضورة كذلك، بل 

 مـن - عىل األقـل– مع الوقوع يف املسلك ذاته، يف نظر مثل ذلك الجمهور -الجمهور

حيث استغالل املنرب للرتويج لفكر الثورة واسـتعامل تلـك املفـردات التـي تـستعمل 

  سياسـات التـذكري  بـأن مواجهـة: ّأما إذا زدنـا عـىل ذلـك. عادة يف الساحات العامة

ًالحاكم رئيسا كان أم حاكام بأي معنى ومستوى من عىل املنرب يف قضايا  من ) جدلية(ً

، تسببت تلك القـضايا يف شـق املجتمـع  إىل اتجـاهني متعارضـني، قـد )الثورة(جنس 

ّتكون الغلبة لهذا الطرف يف مسجد ولضده يف مسجد آخر؛ فسنلفى حجم املخاطرة، 

 الذي يسيطر عـىل إمكانـات التـأثري، ورمبـا اإلقنـاع وذلك حني نسرتجع حجم الطرف

بحكم إمكانات السلطة ونفوذها، مبا يف ذلك التحكم يف العدد الهائل مـن املـساجد، 

من حيث تعيني خطباء موالني لها، وخضوع الطرف الذي تـم تعينـه ملوافقتهـا، مـامل 

ًفإنه يصنف خارجا عن القانون، مخالفا لقوانني الوعظ واإلرشـاد، ً ً داعيـا إىل الخـروج ّ

ًعليه، وهذا إن تم تجاوزه مؤقتا يف بعـض املـساجد يف ) الثورة(عن الحاكم الرشعي و

ً؛ فال ميكن تجاوزه دامئا، يف مساجد أخرى، أمام االضطراب الـذي يثـريه )الثورة(ظرف 

  مثل هذا الخطاب من قبل الجمهور املوايل للسلطة، أو املقتنع بخطابهـا، أو الـرافض 

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

105 
 

ّب الثورة، تحت أي دافـع أو مـربر، بـل لقـد كنـا نـرى يف الـيمن، حـني بلغـت لخطا ّ

م  قوائم املطالبات بتغيـري هـذا 2011هـ املوافق 1432االحتجاجات ذروتها يف العام 

  )!أغراض سياسية( يستغل املنرب لـ-ّ قبل أي سبب آخر–الخطيب أو ذاك، ألنه 

ِّطاب الجامع الذي يوحد واملقصد الرتبوي األسمى يفرض الرتكيز عىل الخ

ِّوال يفرق، ويجمع وال يشتت، ويقرب وال يبعد؛ ذلك أن عاملنا يعيش عىل رمال  ّ ّّ

ًمتحركة، ومن  الوارد جدا أن يأيت يوم قرب أم بعد، تنقلب فيه املوازين متامـا،  ًُ َ ّ

ّأي حني يغدو املعارض حاكام، أو مسيطرا بالكلية؛ وهنـا تـربز خطـورة اإلرصار  ً ً

أو سواهم، املتمثل ) الحركيني(رأي الذي ينادي به اليوم بعض اإلسالميني عىل ال

  ّيف رضورة أن تغدو املنابر معربة عام يعتقدونـه الحـق والـصواب، مبعـزل عـن 

ًرضا السلطات الرسمية أو سـواها، أو الجمهـور، سـواء املـوايل لهـا سياسـيا، أو 

ّجسد معاين  الخطورة ّتحت أي دافع حيث، إذ تت) الثورة(املختلف مع خطاب 

ّوالتناقض معـا، أكـرث مـن أي وقـت مـىض، ذلـك أن أول إجـراء مـن الـوارد أن ً  

يف ظـل حكومـة متثـل ) وزارة األوقـاف واإلرشـاد( هـو حـق - ساعتئذ-  يحصل 

بكاملها خط الثورة وفكرها ومنهجها أن تعمـل عـىل اسـتبدال كـل خطيـب ال 

   هذا الخطيب مـع الثـورة أو  دعونا اآلن من موقف- يتبنى سياساتها الجديدة 
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  أو تخضعه للمـساءلة واالسـتجواب، ويف حـال رفـضه -ّضدها قبل انتصارها الحاسم

ّألسباب فكرية أو حزبية أو مذهبية أو غريها، فام الذي يتوقع  أن تتخذه إزاءه؟ هل 

من الوارد أن تسمح له بتبني ما يحلو له أو ملذهبه أو حزبه أو مدرسته الفكريـة أو 

) تربويــة(و) رشعيــة(ًسياسية؟ أم أنهــا ستــضع خطوطــا عريــضة يف شــكل ثوابــت الــ

إلخ للعملية اإلرشـادية ؟ وأن تقـف يف وجـه كـل مـن ال يلتـزم بهـا، أو ) ...وطنية(و

ّيتجاوزها، بأي دافع  وألي مربر  أن يقال لكل خطيب -بأي معنى-ومن غري الوارد  .  ّ

أو ) مدنيــة حديثــة(أو دولــة ) راطيــةدميق(نحــن اآلن غــدونا دولــة : -مــثالً–جمعــة 

ّجاهدت يف سبيل القضاء عـىل الظلـم والظـاملني الـذين كممـوا ) مؤسسات(حكومة 

أفواهنا طويالً، حتى انترصت الثورة، وآن أوان الحصول عىل حـق الحريـة يف التفكـري 

ّ أن يجسد ذلـك التفكـري -بعد الثورة–والتعبري لكل أحد، ومن حق كل خطيب اليوم 

ًاه من أسـلوب يف التعبـري يف خطبـة الجمعـة مبـا يعتقـده، وفقـا أليديولوجيتـه مبا ير

ّالخاصة، مبا يف ذلك مناهضة الثورة أو الدعوة إىل ثورة مضادة، إذ إن ذلك مـن أبـرز 

  !ُهل يعقل ذلك؟) !! حامية حق التفكري والتعبري لكل أحد(متضمنات الدولة املدنية 
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  :     سكرة اللحظة

ّأن الجميع يف غفلة شبه تامة عنه فهو إدراك أن مكونات الثـورة يف هـذا يبدو  ّأما ما

املجتمع أو ذاك  اليوم أشتات من أحزاب وجامعات واتجاهات بينهـا مـن االخـتالف 

ًيخفى عىل متابع، بيد أن مثة وضعا  الكّيل والجزيئ  يف الوضع العادي والطبيعي ما ال ّ

ًاستثنائيا دفع بهـا لاللتقـاء يومـا، ومت ّثـل ذلـك يف تغـول سياسـة الـسلطة وسـيطرتها ً ّ

ّوإقصائها الحاد لكل املعارضني الجادين، واستئثارها بكل إمكانات الدولة ومكوناتهـا،  ّ ّ

 إن مل يكـن –ّوإذا انتفى ذلك الهدف املشرتك أو العلة األسـاس فمـن غـري املـستبعد 

ت ومنهـا ذلك هو الوضع الطبيعي يف أكـرث املجتمعـات التـي شـهدت حـدث الثـورا

 أن يعود كل إطار إىل إطاره، ويف هذه الحال سيتضح أن دعم األحـزاب التـي -اليمن

التسيطر عىل املساجد أو أن الحضور لهـا يـذكر فيهـا لـن تظـل يف الـسامح لخطبـاء 

حلفاء األمس باالستمرار يف تبني سياساتهم الخاصة، أو أطاريحهم التي مل تعـد متثـل 

 يف تـونس، ّتـممس، ولعّل أقرب الشواهد إىل هذا الوضع ما باأل) ّسياسة الثوار(اليوم 

أو مرص فبعد أن كان الجميع يرمي حـزب التجمـع الدسـتوري يف تـونس أو الحـزب 

 عن قوس واحـدة؛ - وهام الحزبان الحاكامن يف السابق-الوطني الدميقراطي يف مرص

ني بتوظيـف حركة النهضة أو اإلخوان املـسلمبعد ذلك إذا ببعض تلك األطياف تصم 

يف  - حينـذاك-ّاملسجد ألغراض حزبية خاصة ومسيسة، مام دعـا أمـني عـام الحركـة 

ــة  ــوم الجمع ــايل ي ــامدي الجب ــسيد ح ــونس ال ّت ــه29/4/2011ّ ــرصح بأن ّم إىل أن ي ِّ  
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ً ضد كل توظيف أو حديث مسيس يف املسجد وخطبة الجمعة بوجه خاص، مشددا  ّ ّ

ًا عىل اتهامها بازدواجيـة الخطـاب بهـذا ّعىل أن ذلك هو املوقف الرسمي للحركة، رد

ًثم اتخـذت الحركـة قـرارا يف مؤمترهـا . إضافة الفقرة التالية بعد كلمة الشأن. الشأن

  .م قىض بالفصل بني العمل الدعوي والسيايس2016أيار/العام العارش يف أواخر مايو

  :خالصة

بويــة إن تحقيــق أهــداف التــآلف والتــآخي عــرب الرســالة الرت: صــفوة القــول

ّللجمعة يف املسجد يفرض عىل جميع مكونات املجتمع االتفاق عىل خطاب جـامع 

لالتجاه نحو القواسم املشرتكة،  واالبتعاد عن مواطن النـزاع التـي يختلـف جمهـور 

، إذ  قـد يكـون ذلـك )إجبـاري(املصلني حولها، حيث حضورهم يف املسجد تعبـدي 

ّالحارة أو رمبا الحي، أو العتبارات أخرى، ًاملسجد هو األقرب جغرافيا، أو الوحيد يف 

ًبخالف األمر يف عموم ساحات التغيري، ذلك أن الحضور فيها وإن كان تعبديا كذلك 

ّ، حيث من املعلـوم أنـه  يـشهد الخطبـة والـصالة مـن )غري إجباري(لكنه اختياري 

، طواعيـة تبعد الساحة عن سكنه األميال، ورمبا يأتيها من خارج املدينة أو املديرية

ًورغبة ذاتية، وهو ما يقتيض دعام ومؤازرة يف نظر قطاع كبـري مـن أبنـاء املجتمـع، 

ــت  ــي كان ــة الت ــك اآلالف املؤلف ــل يف تل ــزال–متث ــة - والت ــضور الجمع ــشهد ح    ت
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وحده، ولكن ذلك اليؤذن بتعميم ذلك الخطـاب بكـل ) الثورة(يف تلك املواقع بدافع 

ليبقـى التأكيـد  وّ األسباب املشار إليها فيام تقدم،تفاصيله بالنسبة للمساجد، لعموم

ومختلـف املـدارس واألفراد والرتكيز حول املتفق عليه، بني عموم املذاهب واألحزاب 

َالفكرية والسياسية يف مختلف املجاالت، والشك أن ذلك يقدر يف كل مجتمع بَقـدره،  ّ ّ

  . خري معنيالـلـهو
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  )1(املتغريات وعرص الصورةتربيتنا اإلعالمية يف زمن 

 يف -ًالتي باتت اليوم جزءا من األصول العامة للرتبيـة-تهدف الرتبية اإلعالمية 

ّمؤداها إىل إعداد الناشئ القادر عىل التعامل مع املادة اإلعالمية املختلفـة مرئيـة أم 

ّمسموعة أم مقرؤة ، عادية كانت أم الكرتونية، مبستوى متقدم مـن مهـارة التحليـل 

 –ّاملوضوعي، والنقد العلمي، والقدرة عىل الفرز بني ألوانها، ليتمكن  الناشئ املتلّقي 

ّ من  التمييز بني الجيد والرديء، والغث والسمني، وبذلك ميكن القول بأنهـا -َّمن ثم 

استطاعت أن تخرتق الحواجز التي وضعتها األنظمة السياسية حول فلسفة املعلومة 

ًسياجا، فظنت يوما أ نها ميكن أن تحول بني املتلّقي للـامدة اإلعالميـة وبـني الحقيقـة ً

ًالتي تقف وراءها، سواء من حيث مصداقيتها، أم من حيث جودتها وسالمة تركيبهـا 

ّومضامينها،  وبذلك تفك هذه الرتبية شفرة تلك املادة من جميع الوجوه ذات الصلة 

  . بالرسالة اإلعالمية

ــة ــا اإلعالمي ــك برتبين ــارن ذل ــسياسية يف ق ــة ال ــها األنظم ــي متارس  الت

  مجتمعاتنا العربية، عرب سياساتها اإلعالمية العتيقة، لتدرك أن بعـض الحكـام

  

                                                            
، ثم نـرشت يف مواقـع أخـرى، وقـد جـاءت )اليمنية(يف صحيفة الناس ، م 2011يف نرشت هذه املادة )1(

       .من وحي املتغري األكرب يف البالد حينذاك وهو  ثورة الربيع اليمني
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ً وحواشيهم اليزالون يظنون أنفـسهم وأنظمـتهم الـسياسية واإلعالميـة معـا يف زمـن 

ّغابر، كان إعالمهم املغلـق مـن يـتحكم وحـده يف مـسار األحـداث، ويظـل املحتكـر 

 للمعلومة، ومن املؤسف أن هـذا املـسلك اليـزال ديـدن الـسياسة اإلعالميـة الوحيد

 إذ يبعث عىل اإلشفاق كـام يثـري - كام يف اليمن مثالً-الرسمية يف كثري من مجتمعاتنا

ًالغثيان أحيانا واقع الغيبوبة عن املدى الواسع الذي وصل إليـه حـال اإلعـالم اليـوم، 

 أقسامه املريئ منها واملسموع كام املقـرؤ منهـا وذلك حني تشاهد البؤس اإلعالمي يف

ّ إذ مل يـتمكن -وإن اختلفت النسبة بعد ذلك بني كل واحـد منهـا وغـريه-واإللكرتوين

ًمن االرتقاء مبستوى رسالته، فال يزال واقعا يف رشك النفخ األهوج يف الحاكم، وتصوير 

 وتقــديم ضــحاياه ّمآســيه يف الحكــم منجــزات، وتخلــف تفكــريه يف اإلدارة عبقريــة،

ّورغم التعـدد النـسبي يف العنـاوين اإلعالميـة يف !  ّاألبطال بوصفهم مخربني مجرمني

غـري قـادر عـىل إدراك ) ِّمتخلف(األقسام املشار إليها؛ إال أنه اليزال ذا مضمون عتيق 

ّجملة املتغريات من حوله، وحسبك هذه األمثلة الثالثة التـي ميثـل كـل واحـد منهـا 

ّلة،  يتناقلها املشاهد اليمني، وأظنها عينة ممثلة لواقع الكثري من حال فضيحة مستق

 .ًاإلعالم الرسمي املريئ تحديدا  يف العديد من أقطارنا العربية
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  :املثال األول

ّويتمثل يف محاولة اإلعالم اليمنـي الرسـمي املتلفـز أن يقـدم نفـسه يف وضـع  ّ

ً مـع الـصورة التـي يعمـل غالبـا عـىل -بال مهنية تذكر-،  وذلك حني يتعامل )جديد(

أم من حيـث ) املونتاج(و) اإلخراج(ّفربكتها، سواء من حيث التدخل املبارش عليها يف 

يف مضامينها ودالالتها أثناء التعليق املصاحب، ثم الوقوع يف التناقض ) ّالفج(التهويل 

حتـى ) ِفريتـه(ّوإذا كانت العبقريات اإلعالمية تدخر لكل أسـبوع . ّواالضطراب الفج

جديدة، وتلك ) ِفرية(تشغل الجمهور بها طيلة أيامه، ثم تنتقل يف األسبوع التايل إىل 

بضاعتهم الكاسدة الرخيصة؛ فمن العسري مجاراتهم يف ذلك، وحسب القارئ هنـا أن  

ًيتوقف عند واحدة من أبشعها إفكا، وتلكم معزوفة القنوات الرسمية بدءا من يـوم  ً ّ

ًم يف االدعاء بان رجـالً مـسنا قـد قتلتـه املعارضـة أثنـاء 27/4/2011ء الحادثة األربعا ّ ّ

اإلعـالم الرسـمي اليمنـي )  ُمـسيلمة(ودعك مـن . ِّمتوحش) بربري(ثورتها عىل نحو 

ّ يف مـؤمتره املـسمى بالـصحفي بـأن -بـال خجـل أو مـروءة–الذي أعلنها أمام العـامل 

ِاملعارضـــة تحـــرض الجثـــث مـــن ثالجـــات مستـــشفياتها  ْ   ّإىل املـــسريات فتـــصورها ُ

-) ّوعاظ السالطني(شهداء للثورة؛ فإن القنوات الرسمية تقوم بتقديم غري واحد من 

   يف صــورة وحيــدي-مبــن يف ذلــك ذاك خطيــب نكــرة غــدا الخطيــب الرســمي األول
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 يـأيت ذلـك يف وضـع شـاذ، ومـع نهايـة عهـد -  ويالحـرستهم– الزمان واملكـان، ولكـن 

ّلسلطة ومنابرها كل حر من الخطباء الرسميني أنفسهم، أو من متهالك، بعد أن هجر ا

ّكان يستعان بهم سواهم، يف مرحلة ما قبل الثورة،  ليتسنم ذلك املوقع بعد انـدالعها  ُ

ّأشباه الرجال مثله، فيوسعون الجمهور دجالً ونفاقا وشـتائم مقذعـة ضـد املعتـصمني  ً

جيـد بأربـاب نعمهـم وسـاداتهم مـن واملتظاهرين واملعارضة يف مقابل التسبيح والتم

 كام يفعل إخوانهم يف اإلعالم الرسمي بـال فـرق سـوى أن هـؤالء –،)إمامهم(ّالحكام و

ًوإنك التدري حّقا أتشفق علـيهم أم تـسفهم املـّل، إذ تـراهم . - يعلنونها باسم السامء ّ

ــداس، ــامس باألس ــرضبون األخ ــامع، وي ــصخون األس ــواتهم،  في ــأعىل أص ــون ب   ّينوح

ون أن يشقوا الجيوب، ويرضبوا الخـدود بـسبب وحـشية املعارضـة، فيتبـارون  ويكاد

باالنتقـام ) ّاملـسن(الـشيخ ) قتلـة(الـدعاء عـىل ) الصاخبة(ليعلنوا من عىل منابرههم 

املغدور باملغفرة والرضوان، ثم يندبون الجموع للصالة عـىل ) الشهيد(والهالك، وعىل 

ًلهم بعد ذلـك كلـه أن يتجهـوا نجـو القبلـة تـوا ّوإن املرء ليحار كيف . ّالشهيد املسن ّ ِ ّ

فقـد ظهـر ) املـسجدي(وإذا كـان ذلـك شـأن اإلعـالم !  ّليؤموا تلك الجموع يف الصالة

ِأشهر إعالمي أنتجته القنوات الفضائية املأزومة مـن رحـم  أزمـة الكفـاءات اإلعالميـة  َ

   صـفوف الثـورة التي أبـت املـشاركة يف شـهادة الـزور كـذلك، وأعلنـت االنـضامم إىل
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ّمع بقية األحرار، ومل يبق إال صبية وصبيات من فئة األغرار،  قبلوا عـىل أنفـسهم أن  ّ

يـصنع  ّيبوءوا بكل معاين البؤس فيام يسمى  بالقنوات الرسـمية، يف وقـت ضـائع، ال

ّيضيف خربة، وقبل ذلك وبعده يغضب الرب، ويجلب سخط العبـاد، كـام  ًمجدا، وال

 األمانة ونقض رشف املهنة، خاصة حني ترى أكربهم يفتعل الحزن، يصم ذويه بخيانة

ًكالبس ثويب زور، فيتقمص دورا أقرب إىل  ُ، متباكيا عىل رجل قتـل )الثكىل املستأجرة(ّ ً

وكـم كانـت فـضيحة ! من غري ذنب، إال أن ينترص للرشعية الدستورية ورمزها األكـرب

ة بتصوير حوار حقيقـي مـع الرجـل حني قامت قناة املعارض) مجلجلة(إعالم النظام 

وهو يكشف حقيقة املهمة التي طلبت منه من قبل النظام وزبانيتـه، وكـم ) املسن(

ًكان يدفع له لقاء ذلك، مبديا   أسـفه عـىل  انجـراره وتـصديقه -بكل وعـي واتـزان–ُ

، ويعلن )فضيحته(وبدالً من أن يواري اإلعالم الرسمي ! بثمن بخس) خبيث(ملخطط 

وكـل ) الـضحية(ً، ملتمـسا االعتـذار مـن أهـل الرجـل )قاتـل(خطأ مهنـي وقوعه يف 

املشاهدين؛ إذا به يعود ليقع يف فضيحة إعالمية وأخالقية جديـدة، إذ يـأيت بـشخص 

( آخر الصلة تذكر بينه وبني الرجل املسن الـذي ظهـر يف إعالمـه قبـل خمـسة أيـام 

ّة عليـه، وبكـاه أشـهر نـواحي ّ، ناهيك عن أنه قد أعلن وفاته والـصالً)الخمسني عاما

  ًالنظام يف املساجد كام القنوات، وكأن إعالم املعارضة بات قادرا عـىل أن يبعـث مـن 
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تــدين الخــصوم ) أدلــة(ّوالهــدف مــن ذلــك كلــه الــسعي نحــو تقــديم ! يف القبــور

 ناهيك عن املثّقـف -وهل ميكن استخالص ذلك من قبل املشاهد العادي! السياسيني

بوجـه –) املـريئ(تم من كشف دامغ لسقوط اإلعالم الرسـمي  ل ما بعد ك-الحصيف

ً وفربكته وتناقضاته املخجلة  لتأيت النتيجة عكسية متاما،  والسيام بعـد انتـشار -خاص

ًعالية الجودة، التـي أكـسبت كثـريا مـن املـشاهدين مهـارة ) الفضائية(هذه البدائل 

عض القامئني عىل تلـك الـربامج،  مستوى ب-رمبا–التعامل مع الصورة، عىل نحو يفوق 

  !  وتلكم هي حقيقة الرتبية اإلعالمية التي صارت تطبع عرص اإلعالم الجديد  ؟

  : املثال الثاين

ًفضيحة وانكشافا أزال الغشاوة عمن كان اليزال يحمـل  ولعله أكرب من سابقه

 أدىن حسن ظن بهذا اإلعالم، وذلك حني يواصـل اسـتغفاله للمـشاهد يف ظـل تنـامي

تربية إعالمية قادرة عىل كـشف الزيـف وفـضح الخـداع، وذلكـم حـني يكـون بطـل 

أحمـد ) الـسابق( هو املستـشار اإلعالمـي  لـرئيس الجمهوريـة - وال فخر–الفضيحة 

ًالصويف، حيث أتت فضيحته متزامنة تزامنا مربمجا ومقصودا مع املجزرة التي ارتكبها  ً ً

يف طريقها إىل رئاسة الوزراء واإلذاعة، بغية النظام  السيايس بحق املسرية التي كانت 

ًإيصال رسالتها يف التصعيد، وفضيحة الصويف هذه متعدية، إذ تعني سـقوطا أخالقيـا  ً ّ  
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ًوسياســيا مــدويا للنظــام الــسيايس برمتــه الــذي اعتمــده مستــشارا إعالميــا لرئيــسه،  ً ً ًّ

وليس الـسياسة -فمسلكه هذا  كشف حقيقة السياسة العامة التي يعتمدها النظام 

 تلك  القامئة عـىل الكـذب واملغالطـة والتزييـف،  وذلـك بعـد أن -اإلعالمية فحسب

اعرتف الصويف لوكالة األنباء اليمنية بانتحاله شخصية ناشط سـيايس آخـر، يف حـواره 

ّم، معلـالَ ذلـك مبـا يثبـت مـدى سـقوطه 11/5/2011مع قناة الجزيرة يوم األربعـاء 

التــضليل، وإيقــاع قنــاة الجزيــرة يف رشك عــدم املــصداقية ّونظامــه أكــرث، إذ تعمــد 

اإلعالمية من جانب، و إليجـاد ذريعـة للعنـف الـذي اسـتخدمته الـسلطات األمنيـة 

ّوبالطجة النظام يف قتل املتظاهرين وقمعهم مـن جانـب آخـر، حيـث رصح أن كـل 

  )!.  لسانهّهكذا ردد اإلعالم الرسمي التربير عىل(ّحجته أن الجزيرة لّقنته اإلجابة 

إن كــل الجنــود قــد استــسلموا،  وبــدأ : حــني يقــول)  املستــشار(َّتأمــل للــصويف 

املتظاهرون يف نزع صور الرئيس من كل األماكن، واستوىل املتظاهرون عىل وثائق خطـرية 

ّمن رئاسة الوزراء، وأنه يشاهد  سقوط عرشات املرضجني بالـدماء، أمـا القـتىل فقـال إنـه 

 بالطاغية الذي يعتقد أنـه قـد -  يف دوره التمثييل–ف رئيس نظامه الميكن حرصهم، ووص

  غــادر الرئاســة إن مل يكــن قــد غــادر الــبالد، أي أنــه يخــىش أن ينجــو مــن املحاكمــة، وأن 

  !!  ًاملعركة ستحسم هذا املساء، يف مـشهد تـاريخي عظـيم، مناديـا قنـاة الجزيـرة لتوثيقـه
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تمد هؤالء املستشارين، وهو أول من يعلـم ّ عليكم أي رشعية بقيت لنظام يعالـلـهب

ّتاريخهم يف التلون والتقلب من أقىص اليسار املتطـرف إىل أقـىص اليمـني املتـشدد ِّ ّ ّ !!

  !! ولكن يبدو أن تلك مؤهالتهم األساس عنده

  : املثال الثالث

ًاليمني أحيانـا استـضافة مـن ) التلفاز( ويأتيك حني يحاول القامئون عىل برامج 

ّ الرأي اآلخر حقيقة أو شكالً،  ولكنه يخفق حني يقدم األغلبيـة مـن الـضيوف ّيعرب عن

ّاملؤيدين للرأي الحكومي أو الرسمي، عىل نحو غري متوازن مبرة، ناهيـك عـن أنـه يـأيت  ّ

ًبجمهور من لون واحد غالبا، وال نسبة توازن بني طريف الرأي والرأي اآلخـر بـني هـؤالء 

ّاز مقدم الربنامج إىل الطرف الرسـمي بـصورة فجـة الذكـاء ًوأولئك، وغالبا كذلك ما ينح ّ

ّتـؤدي دورهـا التمثـييل ) هاتفية(فيها والفطنة، والسيام حني يحارص ضيوفه باتصاالت 

بال إتقان، وقـد حـاول كثـري مـن املـشاهدين االتـصال بـبعض تلـك الـربامج يف أوقـات 

ًمختلفة فوجدوها الترد مطلقا تحت ذرائع مكشوفة، ودليل ذ لك أنك التعرث عـىل رأي ّ

املـسبقة، سـواء مـن ) الفربكـة(ّآخر مبرة يف تلك االتصاالت، مام يؤكِّد حقيقة التوجيه و

ّزد عىل ذلك أن مقدم الربنامج يلجأ عادة إىل مقاطعـة الطـرف . الداخل أم من الخارج ّ

ّالذي ميثل الرأي اآلخر عىل نحو متكرر ومـستفز،  إذا مـا رأى مـسار حديثـه ال   ق يحّقـ ّ
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ًالهدف من استضافته، يف حني يتضح امليل الـصارخ أحيانـا مـع الوجهـة الرسـمية، إذ 

يتيح لها مساحة الفتة من الحديث بل الدعم اللفظي وغري اللفظي بني حـني وآخـر،  

ًمـسايرا ) ًعبثـا(وبذلك تأكّدت حقيقة السقوط اإلعالمي الرسـمي الـذي ظـن نفـسه 

 لكنه أخفق يف حقيقة األمـر -ة اإلعالمية املنشودة ناهيك عن الرتبي-لإلعالم الحديث

ُحني مل يتمكن من التكيف الحقيقي الجاد بعد مع وضع عاملي كوين جديـد، فيـدرك  ّ ّ

ّأن مضيه يف هذا املسلك يعد مبثابة الدعوة الصارخة إىل هجرانه من قبل املشاهدين  ّ

 كآفة، بعد أن يجـدوا  ورمبا أعداد غري قليلة من املشاهدين- بوجه خاص–ّاملتميزين 

ًذلك املسلك الشائن يف التقديم ونوعية الضيوف، ونحن نعلم  أن كثـريا مـام  يتـصل 

ًبالعمل اإلعالمي شهد تغريا دراماتيكيا جذريا جعل من العامل  ً ً ) قريـة كونيـة واحـدة(ّ

ّحّقا من هذه الزاوية، ومن ثم ظهر ما يسمى بـ ّ ، الذي يشمل شبكة )اإلعالم الجديد(ً

) يوتيـوب(علومات الدولية وما نتج عنها من مواقع إلكرتونيـة، وبريـد إلكـرتوين، وامل

 الهواتـف - إىل جانـب الفـضائيات–، ثـم هنالـك )فيس بـوك(والـ) تويرت(وصفحة لـ 

ًالجوالة وخدماتها اإلعالمية، ومن ثم يعزل نفسه عن الواقع بعيدا من يتجاهل ذلك،  ّ ّ

ّو ينىس أنه يعيش يف عرص متغريات    تقنية هائلة، احتلت الـصورة فيهـا رأس القامئـة ّ
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، ملـا لهـا مـن )عرص الصورة( عىل هذا العرص –بحق –وأولوية االهتامم، حتى أطلق 

  .أهمية يف التأثري وتعديل االتجاهات، وتغيري مسار األحداث

 ويتداول املرصيون والعرب نكتة ذات داللة بهذا الشأن عقب سقوط طاغيـة 

مات حسني مبارك والتقى مع سلفيه عبـد النـارص والـسادات : "ولتق) مبارك(مرص 

  "!فيسبوك.. ال : ّسكتة أم منصة؟ فقال.. ها: فسأاله 

  :عقدة الجزيرة

ويكفي للتدليل عىل هذه الحقيقة هذا الهلع  الواسع الـذي تجـأر بالـشكوى 

قنـاة منه األنظمة السياسية التي تعاين من خلل بنيوي يف نظامها، مـن إعـالم شـبكة 

ّوكلنا يعلم مدى الحرب التي شنها نظاما تونس ومرص البائدين عىل هـذا ). الجزيرة(

ّالقناة، واإلجراءات التي اتخذت ضدها، والسيام يف تونس، حيث مل يسمح لها بالعمل 

مل يطلب رئيس الحكومة أو رئـيس ) ابن عيل(منذ سنوات، ولكن حني هرب املخلوع 

يهام إال بعـد التأكّـد مـن نقـل الجزيـرة لـذلك، قبـل مجلس النواب هناك إلقاء كلمت

القناة الرسمية، ملا لها من مصداقية وقبول يف نفوس جمهـرة املـشاهدين التونـسيني 

  . ّبوجه خاص، وهام اللذان لطاملا حذرا منها وحارباها

 لقد كانت أخبار الجزيرة وتقاريرهـا تنـزل عـىل رمـوز النظـامني يف 

  وحني أعلنت السلطات الرسمية يف مرص. قةتونس ومرص كالصواعق املحر
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 إغالق مكتب الجزيرة، وسحب الرتخيص من مراسليه، وحرمان القناة من البث عىل 

، فإن شقيقتها يف السلطات اليمنية أقدمت كـذلك عـىل )نايل سات(القمر الصناعي 

ويف . ّاملضايقات واالتهامات والتحريضات ضد مكتـب الجزيـرة ومراسـليها يف الـيمن

م اقتحمت مكتبها بصنعاء، ونهب بعض أجهزتـه وممتلكاتـه، يف غيـاب 22/3/2011

ّويف اليوم التايل أعلنت إغالق املكتب كلية، وسحب الرتاخـيص .  أي من العاملني فيه

. ًم تـم إغـالق املكتـب نهائيـا بالـشمع األحمـر9/4/2011ويف . من جميـع مراسـليه

ّعبد الحق صداح وأحمـد ( يب القناة وكانت قبل ذلك قد أمرت بطرد اثنني من مندو

. ، ثم تراجعت عن ذلك، ثم نفذته بعـد نحـو أسـبوعني تحـت جـنح الظـالم)زيدان

ّوتبقى العربة يف املحصلة لجملة تلك املسلكيات متمثلة يف إيذان أي من الـسلطات  ّ

التي تسلك ذلك املسلك يف ظرف مشابه لظريف ثوريت تونس ومرص باإليذان بالرحيل 

ً يف الثورات، التي مل تعد تستثني قطـرا مـشابهاالـلـه وكأنها سنن العاجل، وبـذلك !  ٌ

  ُّتكــون أي ســلطة مــشابهة، تــدور مــع الحــدث، كــام دارت ســابقتها لــتحكم عــىل

  ً نفــسها  بالهزميــة بــاكرا، إذ دفــع ذلــك الجزيــرة بتقنيــة جديــدة عاليــة ملــضاعفة 

دات أخـرى، بعـد أن ّجهودها، فلـم تتوقـف لحظـة، بـل ظهـرت مبـارشة عـىل تـرد

  ّأصبحت مدركة لنوايا السلطات املرصية، وضعف قدرتها عىل تحمل الحقيقـة التـي
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ّ تجلت مهنية الجزيرة فيها، كأعىل ما تكون الجودة املهنية، وتـسابقت العديـد مـن 

ّالقنوات العربية بالتربع للنقل املبارش للجزيرة عرب تردداتهـا، وبعـضها مل تقـم بـذلك 

ًحبا يف ال ًجزيرة ورسالتها، بقدر ما كان سعيا منها  لإلعالن عن نفسها وإشـهارها عـرب ّ

مثقف سـلطوي (الجزيرة، ومن ذلك ما أعلنته واحدة من تلك القنوات التي ميتلكها 

ّيتزيا بزي الدين  ً، ومع أنه كان من أكـرب أبـواق النظـام البائـد يف تـونس، ومـشتهرا  )ّ ّ

ابـن (ّيرة، وما كانت تبثـه ضـد رئيـسه املخلـوع أكرث من غريه بوقوفه ضد قناة الجز

، )املحروسـة(؛ إال أنه أضحى يفاخر أن عرشات املاليـني بـاتوا يـشاهدون قناتـه )عيل

 إمنـا كـانوا يـشاهدون قنـاة -يف الواقـع-وهم كـذلك عـرشات املاليـني نعـم، لكـنهم 

  )!  الجزيرة(

التـويرت وسـواها  دون التقليل من رسائل الفيس بـوك و–الحق أن قناة الجزيرة 

 قـد خاضـت الحـرب بالـرشاكة مـع جمـوع املتظـاهرين - من وسائط االتصال األخـرى

والثائرين يف تونس ومرص كام اليمن وليبيا وسوريا وسواها، كام كانت قد خاضتها قبل 

م، ويف 2006م، ويف لبنـان  2003ذلك مع الصهاينة وحلفائهم يف حرب احـتالل العـراق 

ّاسلوها يف أكرث من قطـر لحملـة إرهـاب وقمـع عـز نظريهـا، ّم، وتعرض مر2009غزة  

ّوتصل أحيانا إىل حد القتل كام جرى ملراسلها طارق أيوب يف العراق مع مطلـع الغـزو  ً  
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ّم، لذلك كله فال غرابة أن ننادي بأن تقتسم الجزيرة النـرص 2003األمرييك للعراق يف 

لـيس مكـتمالً، إذ هـو اليـزال يف مع الجامهري والشعوب، مع إدراكنا أن ذلك النـرص 

، وذلك أمـر لـيس باليـسري تحقيقـه كـذلك، )الصنم(دائرة  إزهاق الباطل أو تحطيم 

ُوإن كان األمل أن يتم إحقاق الحق، إىل جانب إزهاق الباطل، وهو غاية املنى، لـدى 

 الـلــه بعـد توفيـق -ًوحقـا لـوال جهـاد قنـاة الجزيـرة  .  أغلبية الـشعوب املقهـورة

 طويالً، أو رمبا أجهـضت الثـورات - رغم عدم اكتامله-ّ لتأخر ذلك  النرص -يدهوتسد

ّكلها من األساس، وحدث تحول يف اتجاه الرأي العام يغـري مـن معادلـة الـرصاع مـن  ّ

  . جذورها

 بوجـه -لقد كانت الخطيئة الكربى يف حق النظامني البائدين يف تونس ومرص 

ملنازلة ا مبارش سافر، وهو ما دفع األخرية لقبول ّ أن وقفا أمام الجزيرة يف تحد-أخص

ًعىل نحو أكرث وترية  وأشد تصعيدا، وهو ما ينبغي أن تدركه األنظمـة التـي تـسري يف  ّ

ّخط القمع لإلعالم الحر  ويف مقدمته قناة الجزيرة ّ!  

  :خرافة الحياد

ًوال بد مـن اإلشـارة أخـريا إىل  مـسألة  التـي باتـت ) الحيـاد اإلعالمـي(ّ

  ّطورة باهتة، ال وجـود لهـا إال يف خيـال بعـض مردديهـا، وال يوجـد إعـالم أس
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ّجاد يف الكون إال وله فلسفة وثوابت وهدف وهوية ورسالة ورؤية وسياسـة متبعـة،  ّ

ًوألن اإلعالم مرتبط بالسياسة فذلك يفـرس جانبـا ) . الحيادية(وكل ذلك يعني خرافة  ّ

اديــة واملوضــوعية ثــم يقــع يف التنــاقض مــن التنــاقض الغــريب الــذي يــدعو إىل الحي

 يف تقريـر إرادتهـا وتحديـد - مثالً–ّوازدواجية املعايري، فهو يدعو إىل حرية الشعوب 

ّحكامها، كام يف ساحل العاج مثالً،  ومن ثم تـدعو إىل حريـة املـسريات والتظـاهرات 

ظمـة التـي والتعبري عن الرأي، حني يكون ذلك يف بلدان التربطها عالقـة هيمنـة باألن

يجري فيها ذلك الحراك، أو أنها قد وصلت معها إىل قناعة بأن دورها قد انتهى، وأن 

أغراض بقائها مل تعد قامئة، أو أن مصلحتها تقتيض إحداث ذلك الحراك لرتتيب وضع 

وقد رصدت بعض التقارير اإلعالمية التناقض الصارخ لإلعالم الغريب يف موقفه . جديد

الــدعم والوقــوف مــع حــق الــشعبني الجــورجي واألوكــراين يف الــرصيح والواضــح يف 

ّاإلطاحة برئييس بلديهام، لكن حدث قدر كبري من  التلعـثم والـرتدد بـل التنـاقض يف 

موقف الغرب وإعالمه من تقرير الحق ذاته يف تونس ومرص واليمن، السيام يف بداية 

 الـسيايس واإلعالمـي وهكذا نلحـظ التعـارض .  م2011أحداث التغيري فيها يف العام 

الحياد اإلعالمي الكذبة األكـرب ) أسطورة(ًمعا يف املواقف الغربية، وهو ما يجعل من 

 .  ًيف عامل اإلنسان واإلعالم التقليدي والجديد معا
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  يف البعد الفكري الرتبوي لثورة سبتمرب

  ً)املساواة منوذجا(

  

 التغيـري الـشامل، أو مثة جوانب للنجاح وأخرى لإلخفـاق يف كـل ثـورة، تعلـن

وصـحيح أن جوانـب اإلخفـاق يف . ًالقريب منه، وليست الثورة اليمنية بدعا يف ذلـك

 سبتمرب رمبا بدت أكرث من مثيالتها يف العامل بأرسه، السيام بعد مرور أكرث من 26ثورة 

نــصف قــرن مــن عمرهــا، وذلــك بــسبب تعقيــدات موضــوعية، وتحــديات داخليــة 

ّالثورة املضادة، بصنع عراقيل، وافتعال معوقات عىل أكرث مـن وخارجية، أبرزها قيام 

ّصعيد، ويف اتجاهات عدة، وحدوث نكوص من بعض قادة الثورة ورجاالتها، بـدوافع 

مختلفة، لكنها صبت يف نهاية املطاف يف قالب الثورة املـضادة الهادفـة إىل الحيلولـة 

 قريبة أو حتى بعيدة للحكم،  بعودة-َّ من ثم–دون تحقيق الثورة أهدافها، والوهم 

باسم السامء، والوصاية عىل الخلق، يف محاولة يائسة إلعادة عجلة التاريخ إىل الوراء، 

َوتكريس ثقافة السيد الذي خلق لـيحكم، وكـل مـن عـداه الـذين خلقـوا ليحكمـوا،  ُُ َ ّ

  ً!مسيطرا) الحسن والحسني: البطنني(ماكان حكم ساللة 
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ّالتحـرر "م ينص عىل  1962 من سبتمرب 26لثورة الـمن هنا جاء الهدف األول 

من االستبداد واالستعامر ومخلفاتهام وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالـة الفـوارق 

  ".واالمتيازات بني الطبقات

ًوصحيح أن تطبيق ذلك فعليا عىل الوجه املأمول اليزال أمـرا بعيـد املنـال، يف  ً

 واجهت الثورة منذ أيامهـا األوىل، بيـد أن ّضوء جملة تلك التحديات واملعوقات التي

التأسيس النظري لذلك، وقيام مناهج الرتبية والتعليم عقب الثورة عىل تلك األسـس، 

والسيام يف املقررات ذات العالقة كالرتبية اإلسالمية والرتبيـة االجتامعيـة، قـد أسـهم 

د العمـيل، ّبنصيب وافر يف بلورة جانب مقدر من تحقيق ذلك الهـدف، عـىل الـصعي

ًعرب نصوصها ومفرداتها، التي  تبنت فلسفة املساواة بني جميع أبنـاء الـشعب، وفقـا 

لهدف الثورة األول، فعمدت إىل إيراد اآليات واألحاديث واآلثار والقصص التاريخيـة،  

ّواألحداث الواقعية، والنـصوص  املتنوعـة التـي تعـزز كلهـا ذلـك املبـدأ، كـام كثـف 

ّالحني، جهودهم، عرب أنشطة عدة مبارشة وغـري مبـارشة، لتأكيـد الرتبويون منذ ذلك 

، يف مقابـل التنفـري عـرب املـنهج بأهدافـه ومحتـواه )قدسـيتها(عظمة تلـك القيمـة و

وأنشطته ودالالت تقوميه من كل مظاهر التمييز بني املواطنني، عىل أساس العرق أو 

  .الساللة أو املذهب أو املنطقة أو نحو ذلك
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يسع املتابع ملسرية الفكر الرتبوي يف اليمن إال أن ينظر بعني اإلجالل من هنا ال

والتقدير لذلك الدور الرتبوي التاريخي الريادي الذي قامت به تلك النخبة الحكيمة 

وخاصـة مـن الـذين مل يستـسلموا مـنهم لـضغوط -من علامء اليمن ومربيه األوائل 

 عقـب ثـورة -أكرث من ربـع قـرن أصوات الجهالة ومنازع التسييس التي ظهرت بعد 

سبتمرب، حني اجتمعت فشكلت لجنة ملناهج الرتبيـة اإلسـالمية، ضـمت يف عـضويتها 

، فوقفـت عنـد كـل )الـشافعي والزيـدي(أبرز فقهـاء املـذهبني الـسائدين يف الـبالد 

املسائل التي ارتأت أن تتضمنها مناهج الرتبية اإلسالمية يف املراحـل الـثالث حينـذاك 

ّ، وحرصت ما أمكنها تجنب املسائل ذات الخصوصية )ئية واإلعدادية والثانويةاالبتدا(

ّالبينة ألي من املذهبني، لترتكز جهودها حول مسائل اإلجامع ما أمكن، وما كان مـن  ّ

مسائل الخالف التي المناص منها، فيتم النقاش حولهـا، والتوافـق عليهـا بعـد ذلـك، 

ّة، حـري أن تحتـذى يف العـامل اإلسـالمي ذي ّوهنا قدمت اللجنة تجربة رائـدة فريـد

  . الظروف املشابهة

  ّومثــة تجربــة أخــرى موازيــة أســهمت يف تعزيــز ذلــك التوجــه الوحــدوي، 

ــة  ــة التــي أنــشئت مبوجــب القــانون العــام للرتبي ــة املعاهــد العلمي   هــي تجرب

م، أي يف عهد الرئيس السابق إبـراهيم الحمـدي، 1974لسنة ) 22(والتعليم رقم 

ــد  ــية يف وق ــرضبة القاض ــا بال ــيض عليه ــة 2001ق ــة األمريكي ــار الحمل   م، يف إط
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ّعىل كل تعليم أصيل جاد، متمرد عىل وصايتها، بدعوى مكافحة اإلرهاب وتجفيف  ّ

فرغم صدور قرار دمج املعاهد العلمية يف إطار التعليم ! منابعه ومحارصة محاضنه

 حيــث كانــت املعاهــد مؤســسة م،1992العــام التــابع لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم يف 

ًمستقلة ماليا وإداريا،  مع إرشاف عام من قبل وزارة الرتبية والتعليم عليها، وذلـك   ً

ًم؛ إال أن القرار ظل معلقا طيلـة 1992لسنة ) 45(يف إطار قانون التعليم العام رقم  ّ

م، بالواليـات 2001سـبتمرب / أيلـول11نحو عرش سنوات، ومل ينفذ إال بعـد أحـداث 

ومهام يكن عىل مؤسسة املعاهد العلمية من ملحوظات نقدية . ملتحدة األمريكية ا

ّيف مسار تجربتها من نواح عدة،  رصح بها غري واحد من الكتاب والبـاحثني، مـنهم  ّ

م مبجلـة شـؤون العـرص 2003صاحب هذه املقالة يف دراسة علمية له نرشت عـام 

الـسياسية الكـربى ) الفريـة(ة تلـك ، لكن ليس من بني تلك الرؤى النقديـ)اليمنية(

القائلة بتأسيس املعاهد  لتخريج جيلني مزدوجني متـصارعني، أو الوقـوع يف ثنائيـة 

ذلك أن زيـادة جرعـة يف مقـدار الكـم )! املدين(يف مقابل التعليم ) الديني(التعليم 

ويـة املعريف يف ماديت الرتبية اإلسالمية واللغـة العربيـة، مـع انـسجام الفلـسفة الرتب

ّالكلية مع السائد يف مقـررات وزارة الرتبيـة والتعلـيم، ونبـذة يـسرية مـن التـاريخ 

  والرتبية الوطنية تختلف يف جزء مـن مـضامينها عـن بعـض املـضامني يف املقـررات
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 املدرسية العامة، من حيث التحقيق يف بعض األحداث، وتصحيح بعـض املفهومـات 

ّ االزدواجية أو الثنائية املفرتاة؟ ولو صـح ذلـك واملبادئ؛ اليعني بحال الوقوع يف تلك

 لكـان أوىل بـدرجات أن ينطبـق -ّ أعني مبدأ اإلضافة املعرفية املجـردة–عىل إطالقه 

-ّالتـي تـضيف إىل مقـررات تالميـذها ) األجنبيـة(ذلك عىل بعض املـدارس الخاصـة 

لغة الفرنسية أو  مادة ال-مقارنة بأقرانهم يف مدارس التعليم العام منذ زمن غري قصري

ّاإلنجليزية، مع ما تحمله أي منهام من مضامني فلسفية خفية   مل ّأناغري - عىل األقل–ّ

ًنسمع ألي منهم ركزا والهمسا، تجاه تلك املدارس هذا عالوة عىل مانطق به الواقع  ! ً

وقتــذاك وحتــى اآلن مــن انــسجام وتنــاغم بــني الطلبــة خريجــي املعاهــد العلميــة 

لرتبية والتعليم، خاصة حني ينخرطون بعد الثانويـة العامـة يف التعلـيم ونظرائهم يف ا

ًالجامعي معا، يف إطار تخصـصات واحـدة أو مـشرتكة، أو يف الحيـاة املهنيـة العامـة، 

ٍفهاهنا يتأكد أن الجيل موحد التفرقة بينـه وال ازدواج، بـل تعـاون وتـآخ وانـسجام،  ّ

 والـسياسة، مـن اخـتالف يف إطـار األرسة م إال مايجري عادة بـني فرقـاء الفكـرالـلـه

وحسب مؤسسة املعاهد . ًالواحدة، والحقل املعريف الواحد، واملؤسسة الواحدة أحيانا

ّالعلمية فخرا أن كل النزعات املذهبيـة والفئويـة الـضيقة كانـت شـبه غائبـة طيلـة  ً

  .مرحلتها التي تجاوزت ربع قرن



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

130 
 

إىل جانب مناهج املعاهد العلميـة لقد أسهمت مناهج وزارة الرتبية والتعليم 

ّيف صناعة جيل موحد يف الفكر والسلوك عىل نحـو عـام، وبـذلك عملتـا عـىل تعزيـز 

فكرة املساواة بني أبناء الوطن، وإزالة الفوارق واالمتيـازات بـني الطبقـات، فأسـهمتا 

ًمعا يف تحقيـق ذلـك الهـدف الكـيل الـذي سـعت إىل تحقيقـه قيـادة وزارة الرتبيـة 

ليم من قبل، عرب لجنة الرتبية اإلسالمية، وإن اختلفت آليات العمل يف مؤسـسة والتع

املعاهد العلمية عنها يف وزارة الرتبية والتعليم، من حيث طريقة تقرير مناهجها، إذ 

عمدت األوىل إىل بعض أمهات املصادر الـرشعية القدميـة أو الحديثـة فعملـت عـىل 

ّ لطلبتهـا، وتـارة ثالثـة قامـت بتكليـف ثلـة مـن ًتقريرها، وأحيانا تعمل عىل تقريبها

العلامء واملربني بإعداد مناهج خاصة بها، لكنها مل تخرج يف مجملها عن السعي نحو 

  . ّ، ومل يثبت تناقض مع ذلك الهدف يف أي منها)املساواة(تحقيق ذلك الهدف الكيل 

ِّ نقـوم األهـداف - بوجـه خـاص–وإذا كنا يف مجـال الرتبيـة والتعلـيم 

بداللة مدى تحققهـا يف ضـوء  املخرجـات العمليـة؛ فـإن بوسـعنا اليـوم أن 

ّنرصح أن من أبـرز منجـزات ثـورة سـبتمرب، هـذه التجربـة سـواء يف شـقها 

املتصل مبقررات الرتبيـة اإلسـالمية يف وزارة الرتبيـة والتعلـيم، أم بـاملقررات 

  ّررات الرتبيـةذاتها إىل جانب الجرعـة املعرفيـة اإلضـافية أو املنّقحـة يف مقـ
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 اإلسالمية، واللغة العربية، والرتبية االجتامعية، يف مؤسـسة املعاهـد العلميـة، فلقـد  

ّكانت تجربة ناجحة بدرجة عالية مقدرة، مـن حيـث تخـريج جيـل وحـدوي الفكـر 

ُيؤمن باملساواة بني جميع املواطنني، بتنوع رشائحهم ومستوياتهم، ومل يخـدش ذلـك  ّ

ٍم، ومـا رافقهـا مـن تبـار 1990إلعـالن عـن التعدديـة الـسياسية يف االتجاه إال بعـد ا

باإلعالن عن اتجاهات فكرية وسياسية خرج بعضها عن الثوابت الرشعية والوطنيـة، 

ّومنها ذاك االتجاه املذهبي، الـذي قـام عـىل أسـاس مبـدأ االصـطفاء، وادعـاء الحـق 

 بعــض كبــار الــسياسيني اإللهــي، والتمييــز بــني املــواطنني، بنــاء عــىل ذلــك، حتــى إن

ًاملــذهبني مل يتــورع مــن أن يــسعى جاهــدا للحــصول عــىل توقيــع مــن قبــل  بعــض  ّ

ُاملحرتمة التي كان لهـا دور اليجهـل يف تحقيـق ذلـك التوافـق، ) الزيدية(املرجعيات 

عىل املشاركة يف لجنـة الرتبيـة اإلسـالمية تلـك، ومل تكـن ) هكذا(بدعوى أنها أرغمت

جها، والسؤال املنطقي هنا أيعقل أن تلك املرجعيات كانت من بنتائ) هكذا(مقتنعة 

الخور والجنب، بحيث توافق ابتداء عىل ذلك، مع مايعنيه من مصادرة مذهب نـسبة 

إال بعد مرور ربع قرن من الزمان، أي بعـد ) أرغمت(ّعالية يف البالد، ثم التتذكر أنها 

  !! أن دخل التسييس للعملية الرتبوية
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ًد قدرنا لبعض من أعلن عن نفسه حزبا سياسـيا يـؤمن مبـا تواضـع وإذا كنا ق ً ّ

ًعليه اليامنيون من دستور، بوصفه عقدا اجتامعيا جامعا ملزما لكل املواطنني، مبـا يف  ً ً

ذلك تحديده وسائل الوصول إىل كريس الحكم، عرب صندوق االنتخـاب، ورضـا األمـة؛ 

 من جانب؛ ثم مالبث مـن أعلنـوا فإن ذلك مل يصبح إجامع كل منتسبي ذلك االتجاه

املتمثلـة يف رشط ) الحـق اإللهـي(قبولهم برضا األمة واختيارها، وتربؤهم من نظرية 

البطنني؛ أن عادوا بعد أكرث من عقدين القهقرى، من جانب آخر، حيث مهر أبـرزهم 

هــ 1433الـصادرة يف ربيـع الثـاين ) الوثيقة الفكرية والثقافيـة للحـوثيني(عرف بـ ما

م بأقالمهم، وفيها النص الواضح بأن طريقتهم يف الحكـم 2012شباط / وافق فربايرامل

 بـال أدىن تأويـل أو مجـال - بـزعمهم–هي طريقة سلفهم من آل البيت التـي تـنص 

الحـسني (مبارشة، وحـرص ذلـك يف البطنـني ) الـلـه(للجدل عىل االستخالف من قبل 

تيارهم، كام كانوا قد تبـاروا عنـد ، وليس بشورى الشعب، أو رضاهم واخ)والحسيني

م بذلك، قبل أن يعلنوا بعد عقـدين 1990اإلعالن عن السامح بالتعددية السياسة يف 

  الـلـــهصــىل – الـلـــهرجــوعهم إىل ترديــد مقولــة أن الخليفــة الــرشعي بعــد رســول 

ّ ليس أبا بكر ثم عمـر، ثـم عـثامن، ثـم عـيل، بـل عـيل بـن أيب طالـب -ّ عليه وسلم ّ

  وهو ما يعني رصاحة أن من عـداه ممـن سـبقه أو لحـق بـه الرشعيـة لهـم مبارشة، 
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ًجميعا، بل مغتصبون للخالفة غري مؤهلني، إىل يوم الناس هذا ألنهم مل يلتزمـوا رشط 

  .ًالبطنني، وذلك وفقا ألدبياتهم وما أكرثها

ّإننا نقر اليوم أن مثل ذلك الفكر قد عاد بنا نحو القهقرى رغم تجـاوز ثورتنـا 

ّأكرث من نصف قرن من الزمان، ورغم ذلـك  النجـاح املقـدر ملناهجنـا الرتبويـة ذات 

الصلة يف مرحلة التعليم العام، يف تجاوز قدر مناسب من املشكلة منذ بواكري قيامها، 

ًإال أنها عادت مؤخرا تطل بقرونها مجددا، بسبب موروث تاريخي ثقيل من جانـب،  ًّ

 االتجاهات الثورية اليمينية واليسارية، وتساهلها ّثم تلك الرخاوة التي طبعت بعض

ًبل متاهي بعضها مع خطاب التمييز العنـرصي، بـل العنـف أحيانـا، كـام يف املرحلـة 

مدنية، وهنا الفجيعـة الكـربى، أن تنحـدر ) إسالمية(الراهنة، نكاية بأطراف سياسية 

عانـاة آبائهـا بعض تلك القوى بعد هذه املرحلة املديـدة مـن عمـر الثـورة فتنـىس م

ّونضاالتهم من أجل التحرر مـن ربقـة ذلـك العهـد البئـيس، كـام تجاهلـت تربيتهـا 

ّالوحدويــة، وتنــشئتها املناهــضة للتمييــز،  وثقافتهــا يف رفــض كــل ردة نحــو عــصور 

 فجـأة عـىل - ويالألسف–االنحطاط الثقايف والسيايس،  ثم ما تلبث أن ينقلب أكرثها 

  !الذي نشهده اليوم) الرتاجيدي( هذا النحواألهداف الكربى للثورة، عىل
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ّومع التأكيد عىل هذا الخلل الذايت املتمثل يف فكر القامئني عىل الثـورة، أو إىل 

تراجع من قبل بعضهم بعد إعالنها، ورضورة التنبيه عىل تجاوز ذلك إال أن بعض من 

يلة ممتـدة اليدرك مدى التوغل يف غرس تلك املفاهيم التمييزية عىل مدى حقبة طو

ً عىل مدى يزيد عن ألف سنة، قد يرى يف األمـر تراجعـا شـامالً بـسبب -بال انقطاع–

ذلك الضعف الذايت وحده من غري إدراك للسبب الرئيس الكيل املتمثل يف تلك الرتكة 

الثقيلة من التخلف الفكـري واملعـريف والرتبـوي والـسيايس، خاصـة حـني يـأيت ذلـك 

ّ، وهنـا يـصبح أي )الذي يصطفي مـن يـشاء ويختـار) (يالحق اإلله(ًممهورا بدعوى 

ِّتفكري مخالف لذلك مروقا من الدين ذاته؛ وهـو مايجعـل أي تفكـري بالقـضاء املـربم  ً

عىل جذور ذلك الفكر اليتم إال بتوافر عوامل ليس مـن الـسهل بلوغهـا عـىل النحـو 

 –ة اليمنيـة املرتجى، يف ظل أوضاع مليئـة باملتناقـضات، كـالتي كانـت تعيـشه البيئـ

  .  يف شامل اليمن-ّوالتزال إىل حد غري قليل

ّإذا األصح من ذلك كله أن تلك الرتكة الثقيلة التي خلفها حكم األمئـة  ّ ً

عىل مدى تلك الحقبة املديدة التزال تفعل فعلها بني حـني وآخـر، يف بعـض 

ومـن ينـازع يف ذلـك  . - بتعبـري أدق–الرشائح االجتامعية أو بعض أفرادها 

ًلرياجع بعضا من أدبيات تلك الحقبة الطويلة وبعض املشاهد من تاريخهـا ف

ــن ــضليل، مبــا صــحبها م ــة والت ــرز رموزهــا، ليقــف عــىل حجــم الجهال   وأب
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ً عنف وتكفري، حتى يف إطار املذهب الواحد، بل العائلة الواحدة أحيانـا، بـدعوى أن 

تندلع املعارك بينهام، ناهيك هذا اإلمام أحق بامللك أو اإلمامة من أبيه، أو العكس، ف

َّعن الرصاع البيني الداخيل، والتكفري بالتأويل، كام حدث يف مأساة املطرفية الزيديـة 

ُالهادوية من اضطهاد اليكاد يصدق عىل أيدي أحد أمئة الغـشم مـن الزيديـة ذاتهـا،  ّ

ثابتـة ، وما قـصيدته ال)هـ614:ت( بن حمزة الـلـهعبد ) الـلـهاملنصور ب(وهو اإلمام 

ًوسنذكر طرفا من أبياتها توا-يف املصادر الزيدية الهادوية قبل غريها   إال مؤرش عـىل -ًّ

حجم الرتكة الثقيلة التي تركتها عهود الخلف واالنحطاط الثقايف والفكري يف الـيمن، 

  . يف ظل دويالت األمئة وحكمهم

أسـئلة  بن حمزة، وهي عبارة عـن الـلـهولنقف فقط عىل هذه األبيات لعبد 

ّقدمت له للفتيا، يف صورة نظم مقّفى، وجاء جوابه عليهـا مـن وحـي ذلـك ) رشعية(

َالنَفس العنرصي املقيت، بالسلوب الشعري ذاته، ولنستنتج مـن خاللهـا معـامل تلـك 

ّالرتكة الفكرية املتخلفة، التي ما إن يظن املرء أنها أقفلت إىل غري عودة، حتـى تطـل 

  .  برأسها مرة أخرى جديدة

 ِّموحــــــــد مجتهــــــــد قــــــــوام   ّمـــــا قــــــولكم يف مــــــؤمن صــــــوام

َحـــــــرب بكـــــــل غـــــــامض عـــــــالم ْ ــــام   َ ــــني األن ــــد شــــاع ب  وذكــــره ق

ــــم ــــون العل ــــن فن ــــن م ــــق ف  إال وقـــــد أمـــــىس لـــــه ذا فهـــــم   مل يب

 محكــــم الــــرأي صــــحيح الجــــسم   وهــــو إىل الــــدين الحنيــــف ينتمــــي
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 وال إىل آل الحــــــــسني املــــــــؤمتن   ومالـــــــه أصـــــــل إىل آل الحـــــــسن

 ّقـــد اســـتوى الـــرس لديـــه والعلـــن    هـــو مـــن أرفـــع بيـــت يف الـــيمنبـــل

ـــــة ـــــدعو إىل اإلمام ـــــربى ي ـــــم ان ـــــــة القوامـــــــة   ث  َّلنفـــــــسه املؤمن

ـــــه ـــــضاء أقالم ـــــرى بالق ـــــت أج  ّونفــــــذت أســــــيافه أحكامــــــه   ّمث

ــــيا   وقطــــــــع الــــــــسارق واملحاربــــــــا ــــيفا قاض ــــني س ــــل للعاص ًوس ً 

ــــــا ــــــوه املقانب ــــــد نح ــــــاد ض ـــــدا الكت   وق ـــــث يف أرض الع ـــــا وب ائب

ـــــضل ـــــاة الف ـــــد ثق ـــــه عن  ملــــا تنــــاءى أصــــله عــــن أصــــيل   ماحكم

 أهــل الكــسا موضــع علــم الرســل   ومل يكـــــن مـــــن معـــــرشي وأهـــــيل

ــــه ــــدودي في ــــد ج ــــذي عن ــــا ال  فيقطعـــــون لـــــسنه مـــــن فيـــــه   أم

ـــــــــه  هإذ صـــــار حـــــق الغـــــري يدعيـــــ   ويؤمتـــــــــون ضـــــــــحوة بني

ـــــالحج  ْيــــاقوم لــــيس الــــدر قــــدرا كــــالبعر ـــــرزي ك ـــــضار األب  روال الن

 فحـــاذروا يف قـــولكم مـــس ســـقر    كـــــال وال الجـــــوهر مثـــــل للمـــــدر

ــــــه   حمــــــدا ملــــــن أيــــــدنا بعــــــصمته ــــــضله ورحمت ــــــصنا بف  واخت

ـــــــه ـــــــا برمت ّوصـــــــري األمـــــــر لن مـــن كـــل مـــن أظهـــر مـــن بريتـــه    ّ

ــــــان   رصنـــــا بحكـــــم الواحـــــد املنـــــان ــــــاق ذوي اإلمي ــــــك أعن  منل

ـــــريان ـــــان يف الن ـــــصانا ك ـــــن ع ــــان   وم ــــون أو هام ــــدي فرع ــــني ي  ب

 ْيفعـــل مـــا شـــاء تعـــاىل ومجـــد   ْلـــــيس عـــــىل ريب اعـــــرتاٌض ألحـــــد

ــــد ــــواء واألس ــــب س ــــل الكل ْمل يجع ً ـــاء والحـــسد   َ ـــوب العن ْفاطــــرحوا ث َ َّ 

 نـــص ّ عليـــه جـــدهم خـــري البـــرش   َالعلـــــم يف آل النبـــــي مـــــن صـــــَغر

ـــــرب ـــــه الك ـــــيس مبغني ـــــريهم ل ـــرث   وغ ـــه أو انت ـــعر رأس ـــاب ش ـــو ش ل
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ًة تلك األبيات نظريا بل سعى إىل تطبيقهـا عمليـا،  بن حمزالـلـهومل يقل عبد  ً

َّبدءا من املطرفية،  َ ، وإن بـرزت يف بعـضها واستمرار ذلك عرب حقب التاريخ املختلفـةً

   .ّأشد من بعض

 ومـساجدهم هم وتخريب بيوتومع أن سياسة إبادة الخصوم بشتى األساليب،

زة فحسب، بل منذ بداية  بن حمالـلـهومؤسساتهم، مل تبدأ من عهد عبد ومدارسهم 

 الطاغيـة ّغـري أن  يف أواخر القرن الثالث الهجـري؛تأسيس الدولة الهادوية الجارودية

، قبل مثانية قـرون، وذلـك حـني قـام يف  لهذا املنهج التكفرييّاملؤسسّيعد ابن حمزة 

هـ بتدمري بعض بيوت أهل صنعاء والـدار الـسلطانية فتعطلـت صـنعاء، وبعـد 612

)  هـ636:ت(إليها، أغار عليهم أخوه وسنده يحيى بن حمزة بن سليامن رجوع أهلها 

 فـدخلها، -)هــ749:وهو غري اإلمام الزيدي العدل الـشهري بــ يحيـى بـن حمـزة ت(

وسبى جميع من فيها من النساء واألوالد، كام يروى ذلك املؤرخون أمثـال الخزرجـي 

أنبـاء الـزمن يف تـاريخ  (، ويحيى بـن الحـسني بـن القاسـم يف)العسجد املسبوك(يف 

  . وغريها) غاية األماين يف أخبار القطر اليامين(و) اليمن

  – يف منـاهج الرتبيـة اإلسـالمية - واليـزال– إنـه كـان  لـدينا :صفوة القـول

 ثروة وطنية سبتمربية ممتازة، من حيث السعي الفعـيل إىل تحقيـق -بوجه أخص

ـــا، أي  ـــدف األول له ـــن االســـتبداد " اله ـــاتهام ّالتحـــرر م   واالســـتعامر ومخلف
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ّ، حـري بنـا "وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقـات

 سـواء يف فلـسفة ،أن نحافظ عليها، وأن نستمر يف تنفيـذها، بكـل مايقتـضيه ذلـك

الرتبية الكلية يف البالد، أم باملنهج وعنارصه، مبا فيها عنرص النشاط الذي يبدو األكرث 

  . ة عىل تحقيق ذلكقدر

ًآن أوان إعادة االعتبار لذلك الهدف الثوري السبتمربي بالقول والفعـل معـا،  

وآن األوان كذلك لطي صفحة املناكفات الـسياسية بـني النخبـة الـسياسية املثقفـة، 

 مـن وراء الـلــهتلك التي تأيت عـىل حـساب تحقيـق قيمـة املـساواة يف املواطنـة، و

  .  القصد
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 مامرسة النقد الذايت أوىل خطوات اإلصالح... التعليم فساد

  )1( )منوذج ميني (

ّمتثل مشكلة إصالح التعليم يف العامل اليوم واحدة من أوىل أولويـات عمليـة اإلصـالح 

يحملـه  هـذا    بكـل مـا،الشامل، بوصف أنسب مدخل لعملية النهوض هو التعليم

  . ووجدانية ومهارية وسلوكية  وأبعاد معرفية،،املصطلح من دالالت تفصيلية

ِّ األنـسب للمجتمـع املتقـدم املعـارص  الوصفهو) مجتمع املعرفة(وصف (غداوقد 

ًالذي يقتسم املعرفة  فيه املختصون من أبنائه، فيجتمعوا دوريا، ليتدارسوا ويطـوروا 

  ً.ينعكس عىل مجتمعاتهم تلقائيا إمكاناتهم العلمية، عىل نحو مستمر، وهو ما

تــذكّرنا أن العــامل لــيس عــىل درجــة واحــدة  يف حجــم املعانــاة مــن ظــاهرة  وإذا   

  االخـــتالالت يف أنظمتـــه الرتبويـــة؛ غـــري أن اإلحـــساس باملـــشكلة ظـــل  وســـيبقى 

  

                                                            
ــاس )1( ــادة يف صــحيفة الن ــة(نــرشت هــذه امل -هـــ1429\9\22-م2008\9\8-هـــ1429\9\8يف ) اليمني

ــداد 2008\9\22 ــا )416-413(م، األع ــوز وتربيتن ــن ني ــريس، ومي ــأرب ب ــع م ــذلك يف مواق ــرشت ك ، ون
 كتـب وتجدر اإلشارة إىل أن وضع التعليم تدهور أكرث منذ ذلـك التـاريخ الـذي. ّوصحفيون ضد الفساد

.                                                                      م21/9/2014فيه املوضوع حتى اآلن، خاصة منذ سقوط صنعاء يف 
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ِّوهذا الشعور باملـشكلة ميثـل . ًمصاحبا لكل نظام تعليمي يف كل مرحلة من مراحله

ًوأيا بلغ ت. الضامنة األكيدة لنموه عىل نحو مضطرد ّطور التعليم يف أي مجتمـع؛ فـإن ّ ّ

ّ االطمئنان إىل سالمة املسار، ومن ثم الركون إىل أوضاعه، وعدم -بحال–ذلك ال يعني 

ًسـأورد الحقـا منـوذجي (له بني الفينة واألخـرى، ) املرحيل(التفّقد أو التقويم البنايئ 

ري أنـه يبـدو أن غـ). الواليات املتحدة األمريكية واليابان للتدليل عىل هذه  الحقيقة 

، حيث يعلم )اإلميان والحكمة(االستثناء الوحيد يف العامل هو وضع الرتبية يف مجتمع 

ّالجميع الواقع املر الذي تعيشه، إال أن  بعض كبار قيادات وزارة الرتبية والتعلـيم يف 

إلخ إذا أبيت أن ...اليمن يتهمك  بالجهل وانعدام الروح العلمية، وفقدان املوضوعية

ّمن عىل سالمة املسار، وأن األمور جميعها متيض عىل مايرام، وأن التقـويم املـرحيل تؤ

ّوالختامي قائم، وكل عمليات التقويم، تثبت رقي التعلـيم وتقدمـه باضـطراد، وفـق  ّ

  !!! منهج علمي قويم

  : ما وراءها ؟) فوبيا(املنهجية 

لتعلـيم، مـسار الرتبيـة وا)  الـيمن(أتابع كغريي من أبنـاء هـذه الـبالد

  واملــدى املفــزع الــذي وصــلت إليــه أوضــاعها، مــع التأكيــد عــىل أن قــضايا

ً الرتبية والتعليم ليست شأنا خاصا يتابعه صاحب هذه السطور وحـده، بـل  ً  
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ًسلبا أو إيجابـا-ّهي من قبيل قضايا الشأن العام، التي تعني كل مواطن، ومتسه   يف -ً

 حياته، ويعقبه بعد مامته، أال وهو فلـذة أغىل مكسب له، أو أسمى إنتاج  أنجزه يف

 –ّوإذا كـان مثـة خـصوصية تطبـع تنـاول أهـل االختـصاص ).  ابنـه أو ابنتـه( كبده 

ّويدعي الكاتب أنه واحد منهم  فهي محاولة االلتزام بروح املنهجية، والحـرص عـىل -ّ

 وقـد .التحيل باملنطق العلمي يف الحكم عىل أية ظاهرة يف هـذا املجـال أو يف سـواه

قصدت التأكيد عىل هذه املفردات منذ البداية، بعد أن تابعت يف  غـري مـا حـوار أو 

ترصيح أو كلمة مناسباتية، أو نحو ذلك من  الفعاليات التي يتم نقلها، عرب مختلـف 

وســائل اإلعــالم،  لــبعض أبــرز املــسئولني يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم، فوجــدت أنهــم 

ًظنـا مـنهم أن حفـظ  ) املغالطـات(و) األكاذيـب( من جاهزون لتزيني الصورة بجملة

بعض  املفردات أو العناوين  الكبرية واالستمرار يف العزف عىل وتريتها مـن شـأنه أن 

ّيقلب الحقائق، ويغري املوازين ،ويـوهم املجتمـع بـصواب ماتلوكـه ألـسنتهم صـباح 

أنهـم إن وأجـزم !  ًمساء، وبذلك فسيظلون محتفظني مبواقعهم أطـول مـدى ممكـن

ّأما من !  ًاستطاعوا أن يقنعوا أحدا فرمبا أنفسهم، أو جلساءهم املسامرين، ليس أكرث

يف فلذة كبـده، كـل يـوم وشـهر ) فساد التعليم(يعش عىل أرض الواقع ويكتوي بنار 

   فأىن  له تصديق ذلك ؟- إن مل يكن كل ساعة ودقيقة-وسنة
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ًليس جديدا أن نسمع مسئوالً كبريا  يف أية  ّيزين أو يـربر أو ) رسمية(مؤسسة ً ّ

يخالف رؤيـة الغالبيـة مـن أبنـاء مجتمعـه تجـاه مـسار مؤسـسته، بيـد أن الجديـد 

 هو انتساب بعضهم إىل الوسط األكـادميي، أو - بالنسبة إىل القضية الرتبوية-املخجل

 إال الرتديـد  األجـوف لـبعض - فـيام يبـدو– ومل يتبـق لـه -هكذا كان مجـده الغـابر

ّات التي تستوطن عادة مؤسـسات البحـث العلمـي األصـلية، ويف مقـدمتها لحطاملص

يف إطـار خـداع ). إلخ.. املوضوعية- البحث العلمي–املنهجية ( الجامعات،  من مثل 

، وهنــا يــرد التعــويض عــن التفــريط )حيلــة التعــويض(نفــيس يــسميه النفــسانيون 

  ! باملضامني لصالح األلفاظ والعناوين 

ّ املراء الفج أو الدفاع الهزيل يف القضية الرتبوية؛ يحـسب أن بعض من يتوىل كرب

) إلخ.. املوضوعية-  البحث العلمي–املنهجية ( اإلكثار من ترديد هذه املفردات السابقة

 عن املـستوى الكـاريث الـذي - ّ إن كانت هناك مساءلة جادة–ّسيعفيه من أية مساءلة 

  أن اإلرصار -  يف ظـل غيـاب املحاسـبة - رّآلت إليه أوضاع الرتبية يف البالد، وقـد يتـصو

ّعىل هذا املسلك ميثل أذىك األساليب لدرء التهم  التي تصم أوضاع الرتبيـة والتعلـيم يف 

وتكاد القضية الرتبوية من أنـدر . البالد، ويشهد عليها القايص والداين، عىل كل مستوى

ــالد  ــل موقفــا موحــد) اإلميــان والحكمــة(القــضايا يف ب ّالتــي متث ــوطني، ّ   ًا  لإلجــامع ال
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ّملختلف مكونات املجتمع السياسية والفكرية والرتبوية، و أحسب أنه ال يخـرج عـن 

  !من املنتسبني إىل قيادة هذه املؤسسة) املرتفني(هذا اإلجامع إال بعض 

د القضية  أكـرث أن التـسييس  دخلهـا مـن أوسـع األبـواب، فمـع ذلـك  ما يعقِّ

أنفـسهم ليـسارعوا ) املرتفني(برة السياسية ستدفع ببعض اإلجامع الحقيقي؛ فإن املكا

ّإىل رمي كل من ينبه عىل خطأ، أو يكشف فضيحة، أو حتى يسدي نصيحة؛ بأنه من 

 وقلوبهم ،ّاملعارضني  الذين ال يحسنون سوى تصيد األخطاء، فنفوسهم مليئة بالحقد

هام كانت النية حسنة، وم!  ّسوداء ال هم لها إال النظر إىل النصف الفارغ من الكأس 

ًواألسلوب حكيام، أو الدليل دامغا، أو كانت طريقة املعالجة  ملتزمة باملنهج العلمي  ً

ً كام يرددون دوما-ِّيف التناول، أو الدقة يف التشخيص والحكم ّ أو حتى كان من ينبـه -ّ

ّكلـه   إال  مقابلـة  ذلـك  فـال يـرى؛ بعدم االنتامء السيايس والحـزيبًعىل ذلك معروفا

 لكـن سـيظل  أسـخف أسـلوب ّصل عن املـسئولية وكيـل االتهامـات،باملغالطة والتن

ــوذ  ــدثر بألفــاظ املوضــوعية والبحــث ) مــرتف(وأبأســه أن يل ــاملنهج العلمــي والت ّب

  ...!! واملنهجية إلخ

ــسون  ــك البائ ــا درى أولئ ــف مــواقعهم – أو م ــة - يف مختل  أن هــذه الحذلق

  لـــم والبحـــث املنتـــسبني بحـــق إىل مؤســـسةاملفـــضوحة ال تـــنطيل عـــىل أويل الع
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وأن مــضيهم يف  ً البحــث و الرتبيــة، امللتــزمني صــدقا بــاملنهج والعلــم واملوضــوعية،

ّاالستخفاف  بالتقاليد املرعية يف املؤسـسات  العلميـة، التـي خـرجتهم، وبأسـاتذتهم 

ّ، وأن قذف كل وطني غيور حني يـرصخ وقـد بلـغ فـساد طلبتهم بل حتى ،وزمالئهم

ذه املؤسسة مداه بحقد املعارضة أو محاولة االحتامء  بدعوى املنهجيـة والعلميـة ه

ضعيف قبيح مستهجن بل واملوضوعية للتخلص من املسئولية التاريخية هو  أسلوب 

 ن املؤامرة الحقيقية عىل التعليم، ً جزءا م-من حيث يدرون أو ال يدرون - قد يكون 

إلرهـاب الفكـري التـي يجيـدها املرجفـون يف يخرج عـن أسـاليب ا فضالً عن أنه  ال

  )!خري وسيلة للدفاع الهجوم( ًاملدينة، ظنا منهم أن 

  : تقارير فساد التعليم

ّحسنا فلنسلم أن كل ما يقال عن فساد املؤسسة الرتبوية حـديث غـري بـريء  ً

ًوأن له أهدافا  سياسية أو سواها فامذا سيقال عـن تقـارير الجهـاز املركـزي للرقابـة 

ّملحاسبة التي كشف عن بعضها تقرير برملاين ؟ حيث يقدر ذلك الفـساد  بـاملاليني وا

بل املليارات  يف مختلف قطاعـات وزارة الرتبيـة، وقـد نـرشت ذلـك بعـض املـصادر 

   .الصحافية ، بل حتى أشارت إىل جانب من ذلك  ونرشته  بعض املصادر الرسمية 
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ميـن (صحفيون ملناهـضة الفـساد (قريرتّأما ما تناولته املصادر املستقلة فإن  

  .  ومنها الرتبية معظم مؤسسات الدولة يرصد مخالفات مبليارات الرياالت يف) ) جاك

مائة ومثانية وثالثني مليـارا (يف وزارة الرتبية والتعليم بلغت ورد أن املخالفات 

عامئة  مبلغ مليـار وتـس ، منها) وثالمثائة مليون وخمسامئة واثنني وستني ألف ريال

 أربعـة عـرش مليـارا و أربعـة عـرش مليـون   ومبلغ مليون تم رصفها بغري وجه حق،

مليار وتسعامئة وأربعة وستني مليـون رصفـت     ومبلغ  عهد وسلف مل تصف، ريال

 ومبلغ ستامئة وخمسة وأربعني مليونا تم رصفها بناء عىل عقود تـم  بغري وجه حق،

  . ملناقصاتالتوقيع عليها بصور مخالفة لقانون ا

يف بلد يرزح تحت  نري الفساد ويشكو كل أبنائه مبختلف مستوياتهم ومواقهعم  

ّاملخيف إىل الحد الذي دفع السلطة العليا يف البالد  لالعرتاف عالنيـة ) الشبح(من هذا 

، فعملت  عىل تشكيل هيئة عليا ملكافحة )الفساد(وعىل رؤوس األشهاد بهذه الحقيقة 

 برملـانيون وصـحافيون وسـواهم هيئـات مكافحـة مامثلـة كـل مـن ّالفساد، كام شكل

موقعه ، يف بلد كهذا  اليزال يأىب مسئولو الوزارة االعرتاف بحقيقـة الفـساد فيهـا حتـى 

  اآلن،  أما الطريف يف األمر الذي نرجو أن يفتينـا فيـه  أولـوا الـشأن الرتبـوي يف قيـادة
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هيئـة العليـا ملكافحـة الفـساد  يف مقـر وزارة ّهل مثة داللة يف  أن ترتبـع ال:  الوزارة 

  !أم أنها الصدفة وحدها؟) التاريخي(الرتبية والتعليم 

  :منوذجا أمريكا واليابان

ملاذا  يحرص بعض مسئويل وزارة الرتبية والتعلـيم  يف الـيمن عـىل تـصوير أن 

) ّقدسـةامل(الحالة االستثنائية الوحيدة الخالية مـن الفـساد يف الـبالد  هـي وزارتهـم 

إن وجـد فـساد  أو ( وحدها، دون أن يفوتهم ترديد املعزوفة اململة املرشوخة ذاتها 

وهنـا ليـسمح يل )! خلل يف الوزارة فيوجد فساد  وخلل يف أمريكـا وأوروبـا واليابـان

الفـساد عـاملي :"  الـصعفاين أن أسـتعري عبارتـه  الرائعـة الـلــهالصحايف الالمع عبـد 

ِّتحتاج إىل االكـتامل املتمثـل يف كـونهم هنـاك يـدفعون مـن صحيح، غري أن الحكاية 

. يلهب ظهور الناس أو يفسد إىل املحكمة، أو االنتحار أو االستقالة يف أحسن األحوال

ًهناك ال تسجل املصائب دامئا ضد مجهول   ).72صحيفة الغد، العدد "( ّ

ة  وأزيد عىل ذلك فأقول إن ما يفرض االحـرتام يف النظـام الغـريب بعامـ

والياباين كذلك  أن لديهم من الشجاعة الكافيـة مـايؤهلهم  ملواجهـة النقـد 

ًالذايت بعيدا عن ذهنية التربير التي تطبع مـسئولينا يف بلـدان العـامل النـامي 

ّالدراسـات التـي  بـدأت تحـذر مـن وضـع ولعلنـا نتـذكّر أن  . ومنها الـيمن

  قريـر  شـهري عنوانـهم يف شـكل ت1983التعليم األمـرييك تبلـورت  يف العـام 
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َّ، حيث حذر من الرتاجع الذي بدأ يظهـر يف ) A nation At Risk  ("أمة يف خطر  "

:" :" ّاملستوى العلمي، إىل الحد الذي وصف فيه التقرير حالة التعليم هنـاك بـالقول

ًلو كان التعليم بحالته يف  بداية الثامنينات بأمريكا مفروضا عليها من قوى خارجية 

مريكيون سينظرون إليه كعمل حريب ضدهم، ولكن ما حـدث أنهـم سـمحوا كان األ

ّ  ومن ثم بدأت الخطوات الجادة الهادفة إىل تجاوز ذلك ".بأن يفعلوا ذلك بأنفسهم

الوضع، ولكن بتقديم اسرتاتيجيات حقيقية تجـد طريقهـا املبـارش عـىل األرض، ال أن 

عىل الورق فقط، كام هو الشأن لـدينا ) الدولية(ُيفاخر بها يف املناسبات واملشاركات 

  . ًغالبا

ّلقد عملت اسرتاتيجياتهم عىل معالجة األسباب التـي أدت إىل ذلـك الوضـع ، 

ّواتضح أن املعلم هو الـسبب الـرئيس يف الـذي جـرى ويجـري، فكـان الـسعي نحـو  

واليـة ) 44(م إال وقـد طبقـت 1988ِاالرتقاء مبستوى تأهيل املعلمني، ومل يـأت عـام 

ريكية نظام امتحان الكفايـة، الـذي يتحـدد مبوجبـه مـدى كفـاءة املعلـم املتقـدم أم

ًثم عززوا ذلـك بإعطائـه مزيـدا مـن املكانـة املهنيـة والحريـة . لشغل هذه الوظيفة ّ

والثقة، مبا مينحه استقاللية ومكانـة اجتامعيـة مميـزة، تعيـده كقـدوة لهـا احرتامهـا 

  .  ومكانتها يف  النفوس

ــال  ــدأ ب ــاموال يه ــالح النظ ــود إص ــل جه ــدا، إذ تتواص ــريكيني أب   ًاألم

  ّ التعليمي باضطراد، مهام اختلف الساسة، أو تباينت انتامءاتهم،  أو تبـدلت 
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ُنـرش مـرشوع ) األب(م،  أي يف عهد الـرئيس جـورج بـوش 1991مواقعهم، ففي عام 

سعى إىل ّ، تـضمن األهـداف التـي يـ) ـ اسرتاتيجيه للتعليم2000أمريكا عام (بعنوان 

أن يحتل الطالـب األمـرييك املرتبـة األوىل : " تحقيقها نظام التعليم األمرييك ، ومنها 

ومن أجل تحقيـق هـذه الغايـة " . ًعامليا بني دول العامل يف ماديت العلوم والرياضيات

ّقدم الباحثون األمريكيون تقارير حول أفضل الطرق التي متكن الطالب مـن التفـوق  ّ

 "معـايري مـنهج وتقـويم الرياضـيات املدرسـية"األساسية، منها وثيقـة يف هذه املواد 

Standards for Curriculum and Evaluation for School Mathematics  ،

التــي اعتمــدتها معظــم الواليــات األمريكيــة يف كثــري مــن خطواتهــا لتطــوير تعلــيم 

 Mathematics"مبــادئ ومعــايري الرياضــيات املدرســية"ووثيقــة .  الرياضــيات فيهــا

Principles and Standards for School التي أصدرها املجلس القـومي ملعلمـي ،

م، بعد دراسـة متأنيـة وجـادة لواقـع تعلـيم 2000الرياضيات يف آذار مارس من عام 

  ).املرجع السابق(الرياضيات يف أمريكا 

، " االرتفاع فوق العاصـفة القادمـة" ّواليوم قدم العلامء وثيقة بعنوان 

تعكس مدى خـوفهم مـن تراجـع الهجـرة العلميـة إىل أمريكـا، وذلـك بعـد 

  أحــداث الحــادي عــرش مــن ســبتمرب مــام ســينعكس عــىل تراجــع القــدرات

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

149 
 

ُالعلمية األمريكية، والتي يخىش إن هـي اسـتمرت أن تفقـد أمريكـا بـسببها تفوقهـا 

  . العلمي عىل العامل خالل عقد واحد من الزمن فقط

مدير مخترب لـورنس بـريكيل الـذي شـارك يف وضـع ) ن شوستيف(ويقول العامل 

ًبعد الحادي عرش من سبتمرب أصبحنا أقل ترحيبا وعلينا أن نوقف هذا : "هذا التقرير

كضفدعة سقطت يف ماء يغيل ببطء فهي ال تقفـز "أمريكا بأنها ) شو(، ووصف ً"فورا

  ). نفسه"(من املاء ألنها ال تدرك أنها يف طريقها إىل املوت

أهـداف اليابـان يف ( ا اليابانيون فقد مارسوا النقد الذايت  عرب تقرير عنوانـهّأم

تقرير لجنة رئـيس وزراء اليابـان حـول أهـداف بـالده يف : القرن الحادي والعرشين

أمـة يف ( عىل نحو ال يقـّل جـرأة عـن  التقريـر األمـرييك ) القرن الحادي والعرشين

امعية، فلم ينـسب التقريـر إىل وزارة الرتبيـة ِوالحظ أن املسئولية الرتبوية ج). خطر

ّوقـد ورد يف مقدمـة . والتعليم أو نحوها بل إىل لجنة حكومية تتبع رئيس الحكومـة

ًالشك أن الذي بني أيدينا اآلن ميثل جهدا جديرا باالهتامم، وعمالً يستحق : " التقرير  ً ِّ

ايت دون محابـاة، أو النقـد الـذالثناء والتقدير، وذلك من حيث قدرته عـىل مامرسـة 

  ّ، ومــن حيــث جرأتــه عــىل اقتحــام املنــاطق الحــساسة يف النظــام الــسيايس مجاملــة

  والقــايف واالجتامعــي بــالده، وكــشف مكــامن القــصور والــضعف يف الوضــع الــراهن
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 وهو يتعامل مـع ّالنقد الالذع القايس الذي يشبه مبضع الجراحغري أن هذا .  لليابان

ّواشتد مرضه، وآمن الكثريون باستحالة شـفائه ، هـو نقـد ّجسد مريض طالت علته، 

فطبيبنـا عـىل . ّينبع من املحبة واإلعجاب بالشخصية اليابانيـة، واإلميـان بغـد أفـضل

ًالرغم من أنه يوقن أن العالج سيكون حادا ومؤملا، وأن النتائج قد ال ً تكون مضمونة،  ّ

ملـريض، أو تفـت يف عـضده إال أنه يرشع يف عمله دون توقف، فال توهنه رصخـات ا

ّفالتقرير يـشري بـصدق جـارح للـصعوبات والتحـديات التـي .نوازع اليأس والتشاؤم

ّ، غري أن هذا النقد القايس اليتحول إىل لـون مـن ألـوان النـدب تواجهها اليابان اليوم

وجلد الذات، بل هو ينطوي عىل إميان شديد بقوة اليابان وقدرتها عىل النهوض مـن 

ــا ــا وتج ــاق عرثته ــرشاف آف ــارض واست ــديات الح ــة تح ــة، ومواجه ــا الراهن ّوز أزمته

: م،الريـاض2000-هــ1421راجع التقرير ضمن سلسلة إضاءات تربوية، ".( املستقبل

  ). 10-9مكتب الرتبية العريب لدول الخليج، ص 

ّيتحدث التقرير عن الطفرة الشاملة التي اسـتطاعت اليابـان تحقيقهـا 

  ًيــة، رغــم خروجهــا منهزمــة عــسكريا، ورغــم أن بعــد الحــرب العامليــة الثان

كان له أبعد األثـر يف متهيـد "ًالسالم قد فرض عىل اليابانيني فرضا إال أن ذلك 

  السبيل أمامهـا لـيك تـستثمر كـل طاقاتهـا يف املجـاالت الـسلمية، ومـن ثـم

  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

151 
 

 إال أن هذا.  متكنت اليابان من تحقيق مستوى من الرخاء مل تشهد له مثيالً من قبل

ّالنجاح ذاته كان ينطـوي عـىل بـذور الفـشل، إذ أدى االعتقـاد املبـالغ فيـه بعظمـة 

ّومثالية النموذج اليابان، ومـن ثـم الثقـة املفرطـة التـي أوالهـا اليابـانيون نظـامهم 

السيايس واالجتامعي إىل لون من التسليم املطلق مبا هو كائن وغياب النقـد الـذايت، 

 ، وهو مانتج عنه جمود يف االقتـصاد واملجتمـع عـىل والرغبة يف املراجعة والتصحيح

ّحد سواء، وافتقادهام املرونـة والحيويـة والقـدرة عـىل مواكبـة املتغـريات الداخليـة 

  ).14-13املرجع السابق، ص " (والخارجية

ّالتحـديات والبحـث عـن طـرق جديـدة لطـرح ( كام ورد فيه تحـت عنـوان 

ّهزة ، كـام أنـه ال يـدعي القـدرة عـىل تقـديم ّال يقدم التقرير إجابات جا):" األسئلة

ّحلول سحرية ملـشاكل اليابـان وللتحـديات التـي تواجههـا اآلن أو سـتواجهها خـالل 

ًالقرن الحادي والعرشين، عىل الرغم من أنه يبادر بوضع مقرتحـات محـددة أحيانـا،  ّ

ّإال أنه ال يقدم مثل هذه املقرتحات عىل أنها تشكل حلوالً جـاهزة، ولكـن ّ  باعتبارهـا ّ

مقرتحات أولية ومرتكزات يتم االنطالق منها نحو إدارة حوار قومي حـول عـدد مـن 

ّالتحديات األساسية التي قد تعرتض مسرية اليابان خالل الـسنوات القليلـة القادمـة، 

  ). 15نفسه، ص "( ّويحددها التقرير يف خمس نقاط رئيسة
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ّأما الخمس النقـاط تلـك فـيمكن إيجازهـا يف تحـدي ات العوملـة،ومحو األميـة ّ

، ضعف اليابـانيني يف التعبـري عـن أنفـسهم بلغـة عامليـة Global literacy)(الكونية

،أسلوب اإلدارة العتيق داخل املؤسسات العلمية واألكادميية واالقتصادية )اإلنجليزية(

ّأدى إىل تعطــل الطاقــات وغيــاب روح املبــادرة الفرديــة،  وقمــع التميــز والرغبــة يف  ّ ّ

ّخاطرة باقتحام املجهول، والخوض يف طرق غري مألوفة، أما الخامسة فالنقص الحاد امل ّ

ّيف معدالت املواليد، مع ارتفاع مطرد يف متوسط األعامر راجـع التفـصيل يف املرجـع ( ّ

  ). 26-15السابق نفسه، ص 

  :)1(مناذج من ذهنية التربير

ــدة األ ــات املتح ــيم يف  الوالي ــع التعل ــو وض ــك ه ــان ذل ــة  إذا ك مريكي

واليابان، وهو وضع ال تجوز مقارنته من أي وجه مع أوضاعنا  التعليمية من 

الحّقة، واإلحساس باملـسئولية ) العلمية(حيث السوء والتدهور؛ إال أن الروح 

ًالتاريخية والوطنية  لدي قياداتهم السياسية والرتبوية واالجتامعية جميعـا مل 

 كـام يفعـل نظـراؤهم - املغالطـاتتدفعهم للمكابرة والتربير وحـشد جملـة

ـــدينا يف تزييـــف للـــوعي قـــّل نظـــريه ـــورة-ل    بـــل دفعـــتهم إىل إعـــالن ث

  

                                                            
أذكِّر  بأن الحديث هنا يعود إىل ما قبل سـنوات، إذ العـربة مببـدأ النقـد  الذاتيوأنـه سـبيل اإلصـالح  )1(

 .د أو ذاكالرتبوي، مبعزل عن هذا العه
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 ولكنـه وحـده أسـاس الحـّل - رغـم صـعوبته-ّ ثقافية شاملة، يف صورة نقد ذايت بناء

ًاألمني، إلنقاذ البالد من وضع الرتدي الذي  ينحـدر فيـه يومـا بعـد آخـر، يف حـني أن  ّ

ًيستو عىل سوقه يوما يف تاريخ الـيمن املعـارص، ثـم نلفـى الذهنيـة التعليم لدينا مل 

ّولست أدري كيـف سيفـرسون النقـد . التربيرية، تقذف كل ناصح بشتى أنواع التهم

املضاعف ألوضاع التعليم يف مثل البلدين الـسابقني، هـل هـو مـن قبيـل االتهـام أم 

ً  جـزءا محـدودا مـن هـذه -م قاريئ الكري-الغرية الوطنية  املنشودة؟ لكن إليك اآلن ً

  :بنفسكّولك بعدها أن تفرس األمر ) اإلميان والحكمة(النامذج التربيرية يف بالد 

ذات مرة يتحدث أحـد كبـار مـسئويل الرتبيـة  يف برنـامج إذاعـي عـن شـئون 

ّالرتبية والتعليم؛ فريد اتصال هاتفي من سائل يشتيك إىل مقام السيد املسئول الكبري ِ :

 مـدى تـدهور - سـيدي–تعليمية يف منطقتنا الريفية سيئة، والكـل يعلـم أوضاعنا ال

) املـرتف(ّالوضع التعليمي يف البالد عامة والريف عىل نحو أخـص، فيقاطعـه الـسيد 

إذ مل تتم دراسة تثبت أن التعليم يف اليمن ضـعيف، : بأن حديث السائل غري علمي 

  !!!!  بال علم وبحثّوكذلك الحال يف الريف، وال يجوز أن يتحدث املرء

ًبعيدا عن الجدل البيزنطي الذي ميكن أن يثار هنا، فيكفي أن نذكّر ذا 

ّاملقام السامي  أن مثة تصنيفا مشهورا لدى األمم املتحدة ولـدى العـامل كلـه،  ً ً  
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ّيقسم الدول واملجتمعات إىل  دول  متخلفة وأخرى متقدمة، وأن مـن الـدالئل ذات  ّ ّ

ّنيف مستوى التعليم من زواياه املختلفـة يف البلـد املـصنف يف األهمية يف ذلك التص

ّ أن الـيمن مـصنفة مـذ وعينـا - والعـامل يـشهد-ّإطار أي من الخانتني،وحسب علمنـا

ّأنفسنا يف خانة الدول املتخلفة، إال إذا كانـت يف عهـده امليمـون قـد تجـاوزت إطـار 

 إىل مـصاف -ظ النـدريونحـن لحـسن الحـ-ّالتخلف يف املنظومة التعليمية،وانتقلت

ّالدول املتقدمة؛ فيابرشانا بهذا العهـد الـذي النعلمـه، وال يعلمـه أحـد يف الكـون إال 

ّ والـرحم أن يـدلونا الـلــهونحن نناشـدهم ! أصحاب التزكية والتربير والتزيني إياهم

ًالـذي النعلمـه، لنـشد الرحـال إليـه، بعيـدا عـن ) اليمن(عىل هذا  ّالتخلـف )  ميـن(ّ

  .املركّبوالجهل 

 إال أنـه قـد - بطبيعـة الحـال-املسئول ذاته يستضاف يف حوار متلفز غري مـرة

ًيواجه أحيانا بشخصية علمية أو أكادميية  أو تربويـة حـرة تخالفـه الـرأي بالبيانـات 

ّواألرقام، لكنه يرص كالعادة عىل أن أوضاع الرتبية والتعليم يف أحسن مراحلهـا، وكـل 

 فيوجـد مثلـه يف الواليـات املتحـدة  - إن وجـد–املحـدود يشء عىل مـايرام، والخلـل 

   . -ّ فضالً عن الدول العربية وجرياننا الخليجيون يف مقدمتهم-وأوروبا واليابان
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يؤكِّد  صاحبنا أن التعليم يف اليمن يف وضع ال يخىش عليـه مبـا يف ذلـك  ًكثريا ما

فاخر أن وزارته قامت بإنـشاء أمام الربملان ) شكلية (أوضاع محو األمية، وذات مساءلة 

مراكز ومكاتب متخصصة يف هذا املجـال يف عمـوم محافظـات الجمهوريـة، وتـم رفـع 

 ريـال 8000 ريـال شـهريا إىل 1000زيادة أجور املتعاقدين يف مجال تعليم الكبار مـن 

، الفتا إىل ارتفاع نسبة امللتحقني مبراكز محـو ) ضعوا ألف خط تحت هذا الرقمالـلـهب(

لـن أنـاقش صـاحب . ً ألفا يف السنوات األخرية128ً ألفا إىل 55ية وتعليم الكبار من األم

املقام السامي عن حقيقة املدخالت والعمليات واملخرجات يف هـذا القطـاع، كـام لـن 

ًأناقشه عن حقيقة هذه األرقام فعليا يف مجتمع أطلق لكل متنّفـذ أن يقـول مـا يـشاء 

قيقية،ناهيك عن حياء نـادر أو مفقـود، بـل  ميـنح ويفعل مايربد يف غياب محاسبة ح

هل نسيتم فضيحة ( مكافآت فلكية مادية أو معنوية بقدر النقد الذي يطال مؤسسته 

؟ هل أحيل نجمها العبقـري الالمـع إىل محاكمـة علنيـة  بعـد )النووية(وزارة  الكهرباء

ًالفضيحة املجلجلة؟ أم منح منصبا جديدا  مرموقا وعىل عينك ياه ً يئة مكافحة الفـساد ً

 40نحـو (ًريـال شـهريا ) 8000(ّ، لكن دعونا فلنسلم جدالً بتلـك األرقـام غـري أن الــ )

ّ  ماذا تعني أيها املرتفون ماذا؟ وال أعلم أحدا مهام تـدنت درجتـه - ّ إذا صحت- ً)دوالرا ً ّ

ــا كهــذا، بــرصف ــسلم مرتب ــة يت ــة ممــن ينتمــي رســميا إىل مؤســسات الدول ًالوظيفي ًّ  
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لقد ذكّرين هذا االستفزاز مبا شاهدته رأي العني قبل سنتني . ًر عن حقيقته عمليا النظ

ــدريس مقــرر ــار(ّفقــط، حــني أســند إيل  ت ــيم الكب ــة وتعل ــة ) محــو األمي عــىل طلب

ّبكلية الرتبية، ويف سياق  الحديث عـن حقـوق معلمـي محـو األميـة ) البكالوريوس(

ّية عقدا رسـميا يحـدد مرتبهـا الـسنوي يف محو األم) ّاملعلامت(تربز إحدى الطالبات  ً ً

ّريال، كام فاخر الـسيد ) 1000(ًريال شهريا وليس ) 500(أي بواقع !! ريال) 6000(بـ

ّدليل دامغ عىل مـستوى الجديـة يف التعـاطي ) 1000(أو الـ)500(ّوكلها الـ ! املسئول

محـو ) سـاةمأ(مع هذه املشكلة، ومدى املكانة التـي توليهـا قيـادة وزارة الرتبيـة لــ

 .  األمية

كيف يستقيم هـذا الواقـع الكـاريث مـع جعجعـة : ًمل أعد قادرا عىل  استيعاب

أنفسهم، بأن العامل اليوم تجاوز الحديث عن محو أميـة ) املرتفني(مخجلة من هؤالء 

ــة الحاســوب   ــوتر(الحــرف، وانتقــل إىل الحــديث عــن محــو أمي و شــبكة  ) الكمبي

  )!!! اإلنرتنيت(املعلومات الدولية 

ولهذا  يصيحون فينا يف أكرث من مناسـبة بـأن وزارة الرتبيـة والتعلـيم 

ّتسعى ألن يحصل كل طالب عىل حاسوب شخـيص ليـتعلم وميـارس مهـارة 

ّ، يف وقت يعلم فيه املعلمون والتالميـذ يف املـدارس الحكوميـة، )الحاسوب(

   الًبــل يف مــدارس يف  قلــب العاصــمة أن مثــة أعــدادا هائلــة مــن التالميــذ

   تحصل عىل كرايس تقيهـا مـن الـربد القـارس، حـني يفرتشـون األرض يف عـز 
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وإذا كـان هـذا عـىل بعـد أمتـار مـن وزارة الرتبيـة فكيـف باملنـاطق ! موسم الشتاء

الريفية والنائية التي اليزال يعاين  معظمها مـن أبجـديات تـوافر العنـارص األساسـية 

ّؤهل، وكتـاب مـدريس يـأيت يف موعـده، ّالعملية التعليمية من مثل معلم متخصص م

ومعامل يتوافر فيها الحد األدىن من املواد واألجهزة الالزمة، ومن نظام إداري يحقـق 

  . ّالحد األدىن من الضبط واحرتام القوانني واللوائح، والسيام فيام يتصل باالختبارات

  :   إلغاء الرسوم الدراسية يف بلد واق الواق

ــه ب ــدعي قادت ــد ي ــام ّيف بل ــزم نظ ــوانني،  ويلت ــة والق ــرتم األنظم ــه يح أن

املؤسسات، ويعمل عىل تنفيذ القرارات الرسمية التـي يـصدرونها هـم أنفـسهم؛ 

الـذي وزارة الرتبيـة والتعلـيم  قـرارهم ِّنرجو أن يفرس لنـا أولـوا أمرنـا يف قيـادة 

أصدرته الوزارة بشأن إعفاء تالميذ الصف األول حتى السادس وتلميذات الـصف 

ألول حتى التاسع من مرحلة التعليم األسايس من رسوم التـسجيل، وهـو القـرار ا

 الدكتور عبد السالم محمد الجويف وزيـر الرتبيـة والتعلـيمالذي أكّد عليه  معايل 

ًم، موضحا أن القرار يهـدف 2008\8\23يف ) نيوز مين( يف ترصيح ملوقع)حينذاك(

  إىل أن الحكومـة اعتمـدت مبلـغ ً مـشريا،إىل تشجيع االلتحاق بالتعليم للجميـع

ِ ملواجهة النفقات التشغيلية للمدارس، لكن كيـف يفـرس لنـا معاليـهمليار ريال ّ:  
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ً االستمرار يف تسلم الرسوم للبنني والبنات يف أمانة العاصمة يف هذه املرحلـة، خالفـا  ّ

 كل من -ته يف الترصيح ذا–ّللقرار، ولذلك فيبدو غري مفهوم  أن يتوعد معايل الوزير 

، ممن اليزالون يفرضون عىل طلبة تلك املرحلة األريافيثبت عدم التزامه بالقرار يف 

ّالرسوم الدراسية السابقة، مبديا عـدم تـسامح الـوزارة معهـم، واملهـم هـو أن تبلـغ  ً

ّ بعـد أن تعـذر -ّذا أبلـغ معاليـه  مبـارشة عـرب هـذا املنـربا أنا الوزارة عن ذلك،  وه

ّفيا، أما اللقـاء املبـارش فولـت أيامـه الـسهلة التواصل معه هات  إىل أن  - فـيام يبـدو-ً

عـن مـدى ) ًعـشوائيا(القرار غري ساري املفعول يف كل املـدارس التـي سـأل الكاتـب 

ّتقيدها بالقرار يف أمانة العاصمة، الفرق بني بنني وبنـات، هـذا مـع مـا نـسمعه مـن 

  أن - جـدالً-رسـة إىل أخـرى، وهـبتفاوت يف املبالغ التي يتم فرضها عليهم، من مد

ّتحركا مشكوكا فيه جدا، قد يتم بعد مرور شهر أو نحـوه مـن بـدء التـسجيل؛ فهـل  ً ً ّ

سيتم إعادة املبالغ إىل أولياء األمور، مع االعتذار إلـيهم عـن انتهـاك القـانون بجـوار 

ّمقر الوزارة ،وعرب مناطقها التي يرتدد أن األوامر باالستمرار يف تسلم ال ّ رسوم السابقة ّ

ّأم  ماذا عـساكم يامعـايل الـوزير فـاعلون،بجوار مقـر ! قد صدر عن بعض مدرائها ؟

ّوزارتكم الزاهرة، ولـيس يف منطقـة ريفيـة مجهولـة كـام توعـدتم مـن يثبـت عليـه 

  !! ذلك؟
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برباءة وهـو رمبـا يتـذكَّر مـدى – ليعذرين معايل الزميل الوزير إن أنا تساءلت 

لشق الثاين مـن تـرصيحه يف الـسياق نفـسه  يف قولـه عـن  عن ا-رصاحتي وعفويتي

ًواعـدا  ،%80وصلت إىل امليـدان بنـسبة "الكتب الدراسية املقررة عىل الطالب بأنها  

وتغطية  أن تتمكن الوزارة خالل األسابيع القادمة من استكامل توزيع الكتب املقررة

يح ؟ وهـل يختلـف  ما الجديـد يف التـرص."العجز بشكل أفضل عن السنوات املاضية

) بـسطات(  أن -فقـط-ًجوهريا عن ترصيحات سابقة بهذا الصدد؟ وهل يعنـي هـذا

) التـاريخي(، حيـث املقـر )ميـدان التحريـر(بيع الكتب املدرسية يف قلـب العاصـمة

 كيف ينسجم –وهذا أدهى وأمر –ّ  ستختفي؟ ثم -قبل االنتقال األخري-لوزارة الرتبية

 أبو حورية املدير العام التنفيذي الـلـهيح الدكتور عبد ترصيح معايل الوزير مع ترص

ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــذي أوردت ــاب املــدريس ال للمؤســسة العامــة ملطــابع الكت

%) 80ولـيس %(65م بـأن 2008\8\25يف ) املصدر الرسمي األول ألخبـار الـيمن(سبأ

ُترى الفـرق بـني  من الكتب املدرسية متوفرة يف مكاتب الرتبية يف املحافظات؟ كم يا

؟ مع أن مصدر الخربين رسمي، والحظ أن ترصيح الـوزير ورد يف % 65و% 80نسبة 

 أي يف 8\25 يف حني أن تـرصيح مـدير عـام املؤسـسة التابعـة لوزارتـه، ورد يف 8\ 23

  ً!وقت واحد تقريبا
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  :العاملية يف الدراسة الرمضانية

ــنويا  ــررة س ــشكلة أخــرى متك ًوم ــسنوات األخــرية (ّ وردت يف ) ًخــصوصايف ال

)  رمـضان6( سـبتمرب6بدء الدراسـة يف  الترصيح آنف الذكر ملعايل السيد  الوزير عن

عليها وفقا لعـدد األيـام الدراسـية، ووفقـا للمعيـار  إن الدراسة محكوم" حيث  قال 

 يومـا للفـصل الـدرايس الواحـد، 136الدراسة عن  العاملي الذي يجب أن ال تقل مدة

 وأسـأل ."ستستمر حتى نهاية شهر يوليـو  عن شهر رمضان فإنهاولو تأخرت الدراسة

ّملاذا نلدغ من الجحر الواحد ألف مرة؟ أليست مثل هذه التربيـرات تـساق : معاليه  ُ ُ

ًسنويا، والنتائج معروفـة سـلفا ؟ حيـث ال انـضباط يف حـضور التالميـذ، وال انـضباط  ً

ّكذلك يف أداء املعلمني واملعلامت ًملعلوم أن لشهر رمضان نَفسا خاصا وإذا  كان من ا. ّ ً َ

رمضان شهر عمـل : دعونا من الشعارات العامئة (البد من مراعاته يف كل بلد إسالمي

وجهاد وإنتاج فهذا خلط معيب علمي ونفيس وتربوي واجتامعي لعل فرصة أخـرى 

ما بالك بالبيئة اليمنية حيث  ال يجهل مشكلتها الخاصة مـن حيـث )  تتيح مناقشته

. دات واألمناط السلوكية يف ليل رمضان ونهاره يف اليمن من يعـش بـني ظهرانيهـاالعا

  بـل البـد مــن بـذل جهــود تربويـة ونفــسية واجتامعيـة وسياســة قريبـة ومتوســطة

   وبعيدة املدى لتهيئة األرضية النفسية والرتبوية واالجتامعية، يك تساعد عىل قبولها، 
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الخاطئـة تلـك، بأسـاليب النبـدأها  بفـرض ّومن ثم نسري يف خط تعديل االتجاهات 

ّأوامر قهرية تنعكس سلبا عىل أداء املعلمني، بل تتـسبب يف ضـعف دافعتـيهم بعـد  ً

 قبـل ذلـك بتلـك اسـتنفدتإجازة العيد، حيث تبدأ الدراسة الجادة املفرتضـة، وقـد 

األوامر القهرية، التي تعني تفويت واحدة من أهم مقومات اإلنجـاز وهـو الـشعور 

ّايت للمعلم باحرتام الذات، ناهيك عن أن الجميع  يدرك النتيجة العملية الـسلبية الذ

ولو أن األمر اقترص عىل الهيئـة اإلداريـة املعنيـة بالتـسجيل وإجـراءات النقـل . ًسلفا

ًوالتحويل وما إىل ذلك، يك يأيت العام الدرايس الفعيل بعد إجازة العيـد مقتـرصا عـىل 

محّل رضا وإجامع ومباركـة كـل املخلـصني، يف الوسـط التدريس فحسب؛ لكان ذلك 

  .الرتبوي أو خارجه

ّمثة انعكاس  آخر ذو صـلة بتـرصيح الـسيد الـوزير ولـه  بعـد نفـيس 

اجتامعي  أرجو أن ال يغيب عن فطنة كل مسئول مخلص يف الـبالد، وذلكـم 

أننا نعاين من ضعف ظاهر يف تجسيد مدلوالت الرتبية الوطنية ذات العالقـة 

ّلقوانني واألنظمة واللوائح ، أي تنمية الحس الوطني املتصل بالشعور نحـو با ّ

  االلتزام بتنفيذ القوانني واألنظمة واللوائح، ومن شـأن قـرارات فوقيـة كهـذه 

أن تسهم أكرث يف تغذية هذه االتجاهات الـسلبية، ولهـذا انعكاسـه الـسلبي 

  ِّ واقـع جاحـد متنكـرًاألكرب اجتامعيا وعىل مستقبل الجيل، الـذي سينـشأ يف
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 ألهــم مرتكــز حــضاري يتــسم بــه املجتمــع املــدين املنــشود، وهــو احــرتام القــوانني 

ًواألنظمة واللوائح والتقيد بها، وأحد أسـباب ذلـك هـو إصـدار قـرارات نعلـم سـلفا  ّ

ضعف التفاعل معها، ورمبا رفضها والتحايل عليها، مع أن الحلول األخرى ممكنـة إن 

  . ًنا، وتساعد عىل غرس القيم واالتجاهات الوطنية اإليجابيةمل تكن أفضل أحيا

ًعليها وفقا  إن الدراسة محكوم:"مل يفت معايل الوزير تربير هذا اإلجراء بقوله 

الدراسة عـن  لعدد األيام الدراسية، ووفقا للمعيار العاملي الذي يجب أن ال تقل مدة

 سـة عـن شـهر رمـضان فإنهـا يوما للفصل الـدرايس الواحـد، ولـو تـأخرت الدرا136

 تسجيل موعد البدء أمام -فحسب–  وكأن املقصود ."ستستمر حتى نهاية شهر يوليو

ً، أما عن اإلفادة من كـل تلـك األيـام عمليـا ) ًعامليا(ّيك ال يقال عنا متأخرون ) العامل(

 يف) الـسمكة والقـرد(ّويحزنني أن يقع معايل الوزير يف فخ حكاية . فأمر آخر اليعنينا

ملن ال يهتم ببيئته، ويسعى ملحاكاة اآلخرين ) آدمز(تلك القصة الرمزية التي أوردها 

ّبرصف النظر عن مدى املالمئة من عدمها، حيث  الرتكيز كله عىل االستعارة وحـدها، 

  .وليتها استعارة  مدروسة واعية مفيدة

ّال يجوز أن نتحدث عن نظام  تعليمي عـاملي  يف ظـل ضـعف مـاحق 

  ارص األساسـية  للعمليـة التعليميـة وأدناهـا تـوفري كتـاب مـدريسطال العنـ
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 لكل طالب يف وقت مناسب، وتخريج معلمني أكفـاء مـؤهلني بحـق، وإدارة تحمـل 

وإذا كـان . والحـزيب ) الـشليل(ّالحد األدىن من معيار الكفاءة والتأهيل وليس الـوالء 

 وتأهيـل املعلمـني لـيس ُموضوع الكتاب املدريس قد سـبقت اإلشـارة العجـىل إليـه،

مسئولية أوىل لوزارة الرتبية إال ما يفرتض أن يتحقق من تطوير وتـدريب مـستمرين  

. أثناء الخدمة؛ فإن مسألة الكفاءة اإلدارية مسئولية مبارشة لـوزارة الرتبيـة والتعلـيم

لست أدري ما الذي ميكن أن يقنع ساداتنا يف قيادة وزارة الرتبية والتعلـيم أن هـذه 

ًخرية بلغت من السوء درجـة ال تـرشف منتـسبا إىل الـيمن عـدا  الوسـط الرتبـوي  األ ّ

جوانب الفساد فيها أكرث من أن تحىص يف مثل . ناهيك عن املسئولني املبارشين عنهم

فـساد  الـسنوي العـريض يف مـسار ال  -فـيام يبـدو–هـذه العجالـة بيـد أن أسـوأها 

  منهــا بوجــه خــاص يف عاصــمة الــيمن االختبــارات والــشهادة  األساســية والثانويــة

 –قبل غريها، لكن  لرنكّز عـىل األريـاف و ريـف محافظـة صـنعاء ) صنعاء(التاريخية

بحكــم االطــالع املبــارش واملتابعــة -ً ،  ودعــوين أذكــر منوذجــا منهــا -ولــيس الجــوف

 كيلـو مـرت عـن 40بعض مراكز الحيمة الخارجيـة التـي ال تبعـد سـوى  : -الشخصية

ــ ــاالعاصــمة، وع ــاع فيه ــث  تب ــا ، حي ــوزارة  مع ــر ال ًن مق ــز-ِّ ــات - أي املراك   اإلجاب

ملـاذا  : - بطريقته–ُوللسيد الوزير أن يقنعنا فقط! ًريال يوميا عن كل مقرر ؟2000بـ

ّيعاقب الطالب  املتميز الذي يرفض املشاركة يف  دفع املبلـغ املقـرر بفظاظـة وسـوء 

ّتعامل من قبل  لجان اإلرشاف، ويصور عىل َ خارج عن القـانون، فيعـزل يف ) شاذ( أنه ِ

   !، ليؤدي االمتحان بنفسية املذنب الخارج عىل القانون؟)انفرادية(غرفة 
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عملية اإلصالح للتعليم ال ميكـن أن تنطلـق يف ظـل واقـع ملـؤه : صفوة القول

ًالتربير والتزكية أو املغالطة والتضليل، وكيل االتهامات لكل من يحمل روحـا وطنيـة 

  . مخلصة، ورؤية علمية وتربوية نافعةنقدية

أن -ّ ونعلـم طلبتنـا اليـوم -ّلقد تعلمنا بـاألمس يف أبجـديات البحـث العلمـي

ّالخطوة األوىل للبحث يف  أية مشكلة علمية تواجهنا أن اإلحساس بهـا ميثـل رشطهـا 

وبفقـدان ذلـك اإلحـساس واسـتمرار ذلـك . ّاألول،  قبل االنتقال إىل أية خطوة تاليـة

ُربير سيتكرس فساد التعليم أكرث، وتتعمق جذوره عىل نحو مل يسبق إليه، ومن ثم الت ّ

ّسيطبق التخلف الشامل عـىل حياتنـا، ولكـل وطنـي مخلـص غيـور أن يرفـع عالمـة  ّ

ّمن املستفيد من كل الذي يتعرض له التعليم يف البالد؟ ثم تربيـر إىل : استفهام كبرية  ّ

  !!متى؟ وخوف من النقد ملاذا؟ 
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  مـذاهب فكريـة -حـارض العـامل اإلسـالمي: م1999 املقـررين التـاليني يف العـام

 .معارصة

 إىل جانـب -)األهليـة (معـة األنـدلسجاّدرسـت يف ): األهليـة(جامعة األندلس  - 4

 مقـرر أصـول الرتبيـة يف الفـصل األول مـن -ًكوين عميدا لكليتي اآلداب والرتبية

 . م2006العام الجامعي 
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ًعملـت استـشاريا وأسـتاذا زائـرا يف جامعـة الـسلطان :  جامعة السلطان قابوس - 5 ً ً
 منـذ  سلطنة عامن  للثالثة فصول  دراسـية وفـصل صـيفي،  أي-قابوس مبسقط

م  حتى نهاية ربيـع الفـصل الثـاين، مـن 2014/2015ربيع الفصل الدرايس الثاين 
 وقمت بتدريس مقررات اإلرشاف الرتبوي، ونظـام التعلـيم -م2015/2016العام 

 .يف عامن ودول الخليج، و أصول الرتبية، واإلدارة املدرسية، واقتصاديات التعليم 
  ):ماجستري(لمية  اإلرشاف األكادميي عىل الرسائل الع-ب
  : مناقشة الرسائل العلمية يف جامعة صنعاء وغريها من الجامعات اليمنية-جـ

 14بـني إرشاف رئـيس ومـساعد، وناقـشت   رسالة ماجستري  مـا20أرشفت عىل 
  ).تفصيلها كلها يف السرية الذاتية املوسعة املرفقة(رسالة 

  ب العلميةالبحوث والكت(االنشطة األكادميية واإلبداعية : ثالثا
  :ُبحوث الدوريات العلمية املحكمة  -  أ

 دراسة :فلسفة األهداف يف الرتبية اإلسالمية). 2003(الدغيش، أحمد محمـد  .1
 -جامعة العلـوم والتكنولوجيـا. مجلة الدراسات االجتامعية. نقدية تأصيلية

  .64-13،)15(اليمن، 
وواقعـا نـشأة : املعاهـد العلميـة يف الـيمن). 2003(الدغيش، أحمد محمـد  .2

  .68-25، )12(، اليمن، مجلة شؤون العرص. ومستقبال
دراسة يف أصول املـصطلح : الرتبية اإلسالمية). 2003(الدغيش، أحمد محمـد  .3

ــة. وخلفيــة الداللــة ــة البحــوث والدراســات الرتبوي  مركــز البحــوث - مجل
  .170-149، )18( اليمن، -والتطوير الرتبوي

ان التوحيدي وجوانب من اهتامماته أبو حي). 2004(الدغيش، أحمد محمـد  .4
  ).17(ماليزيا، - الجامعة اإلسالمية العاملية- مجلة التجديد .الرتبوية

األسـاس ). 1997(السامرايئ، فاروق عبـد املجيـد؛ والدغـيش، أحمـد محمــد  .5
 منـشور –ملخـص شـامل لرسـالة املاجـستري ( الفطري يف الرتبية اإلسـالمية

روق السامرايئ بحسب تقاليـد الجامعـات باسم الباحث ومرشفه الدكتور فا
، )24 (2 الجامعـة األردنيـة،- مجلـة دراسـات، )األردنية لألبحـاث املتميـزة

276-285.  
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. ًالرباجامتية منوذجـا: الفكر الرتبوي والعوملة).2006(الدغيش، أحمد محمـد  .6
  .156-116،)1( العراق -مجلة جامعة األنبار للدراسات اإلنسانية

النزعــات املاديــة يف تفــسري التــاريخ . )2007(حمـــد الدغــيش، أحمــد م .7
ــة. وانعكاســاتها الرتبويــة ــة الدراســات االجتامعي ــة العلــوم -مجل  جامع

  .75-17،)22( اليمن، -والتكنولوجيا 
ّاألبعـاد املتـضمنة . )2007(الدغيش، أحمد محمد؛ وبرقعان، أحمـد محمــد  .8

االجتامعيـة يف مرحلـة ملفهوم الوحدة اليمنية يف املقررات الدراسية للمواد 
-مجلـة دراسـات تربويـة واجتامعيـة. التعليم األسايس بالجمهورية اليمنية

 .334-303،)13(، 4 - مرص -جامعة حلوان
تطـوير أداء األسـتاذ الجـامعي مـن خـالل . )2009(الدغيش، أحمد محمــد  .9

- املجلة العلمية لكلية الرتبية. وظائفه الثالث مع الرتكيز عىل الحالة اليمنية
  .50-13م،2009 يناير -)1 (6 - اليمن-جامعة ذمار 

ــسني  .10 ــرتيك، ح ــد؛ وال ــد محم ــيش، أحم ــصادية ). 2009(الدغ ــاع االقت األوض
. واالجتامعية للمعلم اليمنـي يف املرحلـة الثانويـة وعالقتهـا بأدائـه املهنـي

ــامعي ــث الج ــة الباح ــسانيات– مجل ــوم واإلن ــة إب- العل ــيمن-جامع .  ال
ًا البحث وفقا للتقاليد األكادميية بجامعة صنعاء، نرش هذ. (207-242،)21(

ًحيث يعد البحث يف األسـاس جـزءا مـن رسـالة ماجـستري للباحـث حـسني  ّ
ًالرتيك متت تحت إرشايف إرشافا رئيسا، وتحسب واحـدة مـن نقـاط الـسجل  ً

  ).ًاألكادميي للمرشف، وفقا لالئحة األكادميية بجامعة صنعاء
 املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف فلـسفة). 2009(الدغيش، أحمـد محمــد  .11

 مجلــة .االتفاقــات واإلعالنــات الدوليــة يف ضــوء فلــسفة الرتبيــة اإلســالمية
 .259-209،الجزء األول) 141 (- مرص - جامعة األزهر-الرتبية

الجذور الفكرية والدالالت : الحركة الحوثية). 2011(الدغيش، أحمد محمد  .12
 مجلـة العلـوم IC SCINCESTHE JORNAL OF   ISLAMالرتبويـة، 
ــا -جامعــة اســتانبول). الرتكيــة (اإلســالمية ــة ( تركي ــاللغتني الرتكي صــدرت ب
 .، املجلد السادس)1). (والعربية
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مجلـة اإلسـالم ، نظرية اإلمامة عند الحوثية).  2013(الدغيش أحمد محمد  .13
، مركز امللـك فيـصل البحـوث والدراسـات )ّعلمية محكمة(والعامل املعارص 

  . السعودية، العدد األول، املجلد الثامن-مية، الرياضاإلسال
أمنـوذج :  الرتبوية النفسية واألخالقاألصول ).2017( الدغيش، أحمد محمد .14

 صنعاء، العدد الثالث -مجلة جامعة  األندلس . النظرية السلوكية الرتابطية
  ).قيد النرش(عرش

 :الكتب املنشورة   -  ب
ملعرفــة يف القــرآن وتــضميناتها نظريــة ا). 2002(الدغــيش، أحمــد محمـــد  .1

 472(املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي ودار الفكـر :ّعامن ودمشق. الرتبوية
 ).صفحة

 .األســاس الفطــري يف الرتبيــة اإلســالمية). 2006( الدغــيش، أحمــد محمــد  .2
  ). صفحة275(دار الوفا لدنيا الطباعة والنرش : االسكندريه

. ر يف فلـسفة الرتبيـة اإلسـالميةصورة اآلخـ). 2004 (الدغيش، أحمد محمد .3
  ). صفحة171(وزارة الرتبية والتعليم : الرياض

مــع نخبــة مــن  (التنميــة وعوملــة الرتبيــة). 2008(الدغــيش، أحمــد محمــد  .4
إشكالية التنميـة ووسـائل : ّالباحثني والكتاب يف محاور مختلفة ضمن كتاب

 اإلســالمية وزارة األوقــاف والــشئون:  الدوحــة).رؤيــة يف اإلصــالح( النهــوض
 ).  صفحة467-534(

. مقدمات أربع أولية يف فقه املرأة املعارصة). 2010(الدغيش، أحمد محمد  .5
 ). صفحة85( فرع اليمن -املنتدى العاملي للوسطية : صنعاء

الفكـر الرتبـوي للقاعـدة مـع الرتكيـز عـىل ). 2012( الدغيش، أحمد محمد  .6
: ز الـدين والـسياسة وبـريوتمركـ: الريـاض. دراسة تقومييـة: الحالة اليمنية

 ). صفحة223(مؤسسة االنتشار العريب 
 إسـهامات املـسلمني يف الحـضارة اإلنـسانية). 2012(أحمد محمد الدغـيش  .7

ــاب ( ــمن كت ــة ض ــاور مختلف ــاحثني يف مح ــن الب ــة م ــع مجموع ــة م الثقاف
 ). 146-103(جامعة العلوم والتكنولوجيا : صنعاء) اإلسالمية
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:  قراءة حضارية يف إشكاالت فكرية معارصة). 2008(أحمد محمد الدغيش  .8

 ). صفحة193(دار الناقد الثقايف : ؟ دمشقمن ميثِّل اإلسالم

إشكال يف الفهم أم يف : أهل السنة والجامعة). 2003(أحمد محمد الدغيش  .9

 ). صفحات105(مركز عبادي للدراسات والنرش : صنعاء. ؟املفهوم

 بـني الـسنة والـشيعة والخـالف التقريـب). 2004( الدغيش، أحمد محمـد  .10

). رسالتان يف كتاب (فقه العربة وحتمية املراجعة: السلفي السلفي يف اليمن

  ). صفحة80(مركز عبادي للدراسات والنرش : صنعاء

دراسـة : مواقف اإلسالميني من أزمة الخليج). 1992(الدغيش، أحمد محمد  .11

 ).  صفحة283(مكتبة اإلرشاد : صنعاء. نقدية إصالحية

حوار املـرشق واملغـرب بـني حـسن حنفـي ). 2010( الدغيش، أحمد محمد  .12

ّمــشاركة مــع نخبــة مــن الكتــاب ضــمن محــاور  (ومحمــد عابــد الجــابري
 ).276-251(الدار العربية للعلوم : بريوت). مختلفة

مشاركة  ( الحوثيون: حركات زيدية معارصة). 2009(الدغيش، أحمد محمد  .13

ّلتـشيع يف الـيمن وهـو يف األصـل بـذرة ّمع نخبة من الكتاب ضـمن ملـف ا
 -14.مركز املسبار :  ديب–) الظاهرة الحوثية أو الحوثيون : كتاب

دراسـة منهجيـة شـاملة لطبيعـة :  الحوثيون).2010(الدغيش، أحمد محمد  .14

النــــشأة وعوامــــل التكــــوين وجدليــــة العالقــــة بالخــــارج ومــــشاهد 

 ). صفحة181( لإلعالم دار املورد: دار العلوم والدوحة : بريوت.املستقبل

الحوثيون ومستقبلهم العسكري والسيايس ). 2013(الدغيش، أحمد محمد   .15

  ). صفحة307(منتدى العالقات الدولية : الدوحة. والرتبوي

التعدديــة التنظيميــة :  الــسلفيةالظــاهرة). 2014(الدغــيش، أحمــد محمــد  .16

ور بـشري  تحريـر الـدكت-مشاركة مع ثلة من الكتاب والبـاحثني (والسياسات

  ). صفحة87-75(مركز الجزيرة للدراسات : الدوحة). نافع وزميليه
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مدارســها الفكريــة :  يف الــيمنالــسلفية). 2014( الدغــيش، أحمــد محمــد  .17
ــسياسية ــا ال ــة وتحالفاته ــا العقائدي ــة. ومرجعياته ــرة : الدوح ــز الجزي مرك

 ). صفحة397(للدراسات 
:  ّعـامن. رتبية اإلسـالميةدراسات يف أصول ال). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .18

 . مركز الكتاب األكادميي
:  ّعامن. دراسات يف فلسفة الرتبية اإلسالمية). 2017( الدغيش، أحمد محمد  .19

 .مركز الكتاب األكادميي
:  ّعـامن. دراسات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .20

 .مركز الكتاب األكادميي
 .مناهج الرتبية اإلسالمية وتحديات املرحلـة). 2017(الدغيش، أحمد محمد  .21

 .مركز الكتاب األكادميي:  ّعامن
مركـز الكتـاب :  ّعـامن. يف التغيـري الرتبـوي). 2017(الدغيش، أحمد محمـد  .22

 .األكادميي
لرتبيــة ودورهــا يف البنــاء والوحــدة ا). 2017(الدغــيش، أحمــد محمــد  .23

 .مركز الكتاب األكادميي:  ّ عامن.والحضارة
دراسـات تربويـة معـارصة يف قـضايا ). 2017( الدغيش، أحمـد محمـد  -24 .24

 .مؤسسة روافد:-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:  الكويت .املرأة
  :  كتب  تنتظر النرش  يف الفكر اإلسالمي العام-جـ

   اإلسالميون وحتمية املراجعة).ينتظر النرش(  الدغيش، أحمد محمد  .1
  إسالمية ال طائفية). ر النرشينتظ(  الدغيش، أحمد محمد  .2
ــة).ينتظــر  النــرش(  الدغــيش، أحمــد محمــد  .3 : حــوار يف اإلســالم والعلامني

 !العلامنية يف املجتمعات اإلسالمية حّل ممكن أم كارثة أكرب؟
الحريــة الفكريــة بــني الفكــر ).  ينتظــر  النــرش(  الدغــيش، أحمــد محمــد  .4

 . اإلسالمي والفكر الغريب
حوارات إعالمية يف الفكر والـدعوة ). ينتظر النرش( الدغيش، أحمد محمد   .5

 والرتبية
  



  التغيري يف الفكر الرتبوي

 

177 
 

  خدمة الجامعة واملجتمع املحيل: رابعا
 تتوزع خدمـة الجامعـة بـني عـضوية لجـان يف القـسم لتطـوير :خدمة الجامعة  - أ

ّبرنامج املاجـستري، وتقـديم تـصور لربنـامج الـدكتوراة، والقيـام مبقابلـة الطلبـة 
يــل القــسم لــدى بعــض الجهــات داخــل الجامعــة املتقــدمني للامجــستري، ومتث

وخارجها، مع املـشاركة يف بعـض ورش العمـل والنـدوات واملـؤمترات الداخليـة 
 12واملـشاركة يف . والخارجية، والتحكـيم لـبعض الدراسـات والوثـائق والكتـب 

ًمؤمترا داخليا وخارجيا بأوراق عمل ودراسات، واملشاركة يف حـضور  مـؤمترات، 4ً
  .عىل مستوى داخيل وخارجي ورش عمل، 5و

ّ  هناك نشاط مستمر  يتنوع بـني الكتابـة يف املجـالت الجامعـة :خدمة املجتمع  -  ب
 مقالـة ودراسـة مختلفـة يف 200والصحف واملواقـع وسـواها بلغـت أكـرث مـن 

الحجم واملوضوع، وتتوزع بني الفكر الرتبوي اإلسالمي والفكـر اإلسـالمي العـام، 
 . محارضة وندوة50صل إىل أكرث من وبني محارضات عامة وندوات ت

  :شهادات الخربات واملشاركات:  ًخامسا
لدي شهادات خربة تتوزع بني التدريس يف جامعة صـنعاء وغريهـا مـن املؤسـسات 
األكادميية، وبني املشاركات املتنوعة يف الفعاليات الرتبويـة والفكريـة داخـل الـيمن 

  .وخارجها
  إلشادةشهادات الشكر والتقدير  وا: ًسادسا

 3 شهادة شكر وتقدير من جهات داخلية وخارجية، وحصلت عـىل 30لدي أكرث من 
شهادات إشادة وتكريم داخلية منهـا جـائزة رئـيس الجمهوريـة  التقديريـة للبحـث 

ــاب 2010 -هـــ1431العلمــي يف العــام ــة (م عــن كت ــسفة الرتبي صــورة اآلخــر يف فل
لمنتـدى اإلسـالمي لنـدن، عـن كتـاب  خارجية، منهـا الجـائزة األوىل ل3،  و)اإلسالمية

  .م1992 -هـ1412-) مواقف اإلسالميني من أزمة الخليج(
  :خربات وتجارب متنوعة:: ًسابعا

ّلدي جملة من الخربات املتنوعة يف إطار حوار التقارب بني فرقاء  الدين والفكر ،تـم 
صـحفية 7ا وهناك  حوارات فكرية وتربوية  منهـ.  بعضها يف الواليات املتحدة وأوربا

ًأجريتها مع قيادات تربوية وفكرية داخليا وخارجيا، كام أجريـت معـي    مقابلـة 52ً
 5كام قمت  بــ.  مقابلة إذاعية38 مقابلة تلفزيونية، و37صحفية  شاملة وجزئية ، و

  .تعقيبات صحفية يف اإلطارين
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